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a visita do presidente 
jose sarney a argentina 

Sauda~o do Presidente Jos6 Sarney ao povo argentino, 
transmitida pela televisA'o, no dia 27 de julho de 1986. 

Amigos argentinas, 

Na segunda-feira vinte e oito pela manha es
tarei em Buenos Aires. 

Quando meu querido amigo, o Presidente 
Alfonsrn. convidou-me a nos encontrarmos 
na fronteira - para prosseguir nossas con
versa<;:oes de lgua<;:u - nao vacilei um s6 
momenta. Disse-lhe que queria ir a Buenos 
Aires, para expressar a Argentina a home
nagem do Brasil e do povo brasileiro. 

Hoje somos duas democracias, falamos em 
nome do povo. Nossas rela<;:oes nao sao so
mente as forma is rela<;:oes diplomaticas. Elas 
sao expressoes do sentimento nacional, do 
sentimento do povo, o novo nome de nossas 
rela<;:oes e: coopera<;:ao. 

Em alguns importantes setores da vida eco
nomica - seja na industria,na agricultura 
ou na pecuaria - a Argentina esta mais 
avan<;:ada do que o Brasil. Por outro lado, 
ha outras areas no Brasil em que estamos 
mais desenvolvidos. 

Chegou a hora de dar-nos as maos, de 
complementar nossas economias. De li ber
tar-nos de dependencias externas a nossa 
America. Chegou a hora de come<;:armos 
um novo tipo de rela<;:ao, sem preconceitos 

nem temores, e a hora da amizade, da re
la<;:ao cultural, pol ltica e economica. 

Creio firmemente que a Argentina e um 
grande pars, com um grande destine a cum
prir. Juntos, nos ajudaremos um ao outro. 
Esse e o senti mento que me leva a Buenos 
Aires. 

Ouero fazer chegar a todos os argentinas 
o afeto dos brasileiros, a amizade, o dese
jo de ampliar cada vez mais· nossas areas 
de coopera<;:ao. 

Nao temos ideias preconcebidas. Temos 
sentimentos de amizade. Nao temos nenhu
ma reivindica<;:ao. Temos o desejo de estrei
tar afei<;:oes, somar esfor<;:os, consolidar a 
democracia no Continente e come<;:ar um 
novo tempo. 

Meu abra<;:o fraterno ao povo argentino. 
Sou um homem simples que, ajudado pelo 
povo brasileiro, busca solucionar nossos 
problemas. 

Argentina e Brasil sao irmaos. Temos os 
mesmos problemas, as mesmas esperan<;:as. 

Busquemos pois as mesmas solu<;:oes, den
tro do melhor esp(rito de amizade. 

Sau do o Presi dente Alfons(n, grande esta-
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dista, exemplo de democrata que oferece 
uma extraordinaria demoristra<;:ao de esfor
<;:o em favor dos ideais de liberdade no con
tinente. 

Saudo afetuosamente o povo argentino e 

espero que esta visita seja hist6rica. Para. 
seu ~xito, convido a todas as argentinas e 
argentinas a que se unam aos sentimentos 
das mulheres e dos homens brasileiros em 
favor de umagrande amizade. 

a chegada do presidente jose sarney 
a buenos aires 

DtSCURSO DO PRESIDENTE RAUL 
ALFONSIN 

Senor Presidente Jose Sarney: 

En nombre del pueblo argentino, le trans
mite nuestra satisfacci6n por recibir a 
Vuestra Excelencia, extendiendole una cor
dial, fraterna y calurosa bienvenida. 

Todos los sectores del quehacer nacional, 
han visto con alegrfa Ia evoluci6n pol ftica 
brasilena, que ha consagrado Ia plena vigen· 
cia de Ia libertad y Ia democracia en su gran 
~afs. 

Esa transformaci6n pol ftica ha contado 
con Ia orientaci6n de Vuestra Excelencia a 
quien Ia comunidad internacional reconoce 
como u n estadista. 

Vuestra Excelencia ha conducido con ex
trema prudencia, coraje y determinaci6n Ia 
vida pol ftica y el destine del Brasil. 

Senor Presidente: 

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer, em nombre de los argentinas su 
mensaje al pueblo de nuestra Naci6n, que 
fue irradiado por todos nuestros medics de 
comunicaci6n, mensaje que sensibil iz6 a los 
hombres y mujeres de mi Patria. 
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Discursos dos Presidentes Raul Alfonsfn e Jost§ Sarney, em 
Buenos Aires, em 28 de julho de 1986, logo ap6s o 

desembarque do Presidente brasileiro no aero porto de Ezelza. 

Ouiero, asimismo, manifestarle que nuestro 
pueblo aguarda .con gran ex~ectativa los r& 
suIt ados de nuestras conversaciones, cons
ciente de que su visita tiene un significado 
de alto contenido hist6rico. 

Su visita viene a traducir en acciones con
cretas y positivas el programa de jntegra
ci6n y cooperaci6n econ6mica entre Ia Re
publica Argentina y Ia Republica Federati
va del Brasil, expresi6n de Ia voluntad pol f
tica manifestada en Ia declaraci6n de lgua
zu. 

En lguazu, comprobamos personalmente 
que nuestras Naciones estaban hermanadas 
en Ia practica de Ia paz, Ia libertad, Ia justi
cia y Ia democracia, asr como en el escrupu
loso respeto por los derechos humanos. 
Todo ello nos acercaba, y nos permitia vis
lumbrar un futuro comun. 

Nunca en Ia historia de nuestras Naciones, 
tuvimos objetivos nacionales tan coinciden-· 
tes. Ellos se sintetizan en Ia voluntad co
mun de definir una pol ftica global de cres
ci m iento. 

Durante los meses que precedieron a vues
tra visita, nuestros gobiernos han trabajado 
intensamente para definir las caracterfsticas 
de un primer paso concreto hacia Ia integra
ci6n econ6mica de nuestras Naciones. 

Nuestros dos pafses coinciden en que el 
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crecimiento debe orientarse considerando 
el desarrollo sociaLde nuestras comunida
des nacionales y que todos nuestros esfuer
zos con juntos, en ese contexte, tienen co
mo objetivo concretar el bienestar de nues
tros pueblos. 

En nuestras relaciones bilaterales estamos 
atravesando un memento sin precedentes. 
A traves de permanentes consu ltas hemos 
desarrollado un dialogo flu ido coordinan
do posiciones sobre un conjunto muy am
·plio de iniciativas comunes en el ambito 
bilateral, regional e internacional, como se 
verifica en los acuerdos que hemos alcan
zado y en nuestro trabajo mancomunado 
en diversos foros internacionales. 

Seiler Presidente: 

Tenemos que dar respuesta a los problemas 
de hoy y los desatros futures. En Ia actua
lidad Ia coyuntura internacional nos impone 
limitaciones tales como Ia retracci6n del co
mercio, Ia imprevisibilidad del sistema fi
nanciero, el peso del servicio de Ia deuda 
sobre nuestras economias y el deterioro de 
los tenninos del intercambio. Todo ello nos 
aprox ima y nos coloca en el camino de 
soluciones propias, como lo evidencia Ia 
respuesta original con las cuales el Brasil y 
Ia Argentina estamos enfrentando, conexi
to, el proceso de estabilizaci6n de nuestros 
sistemas econ6micos. 

De Ia misma forma, es Ia crisis de nuestra 
regi6n Ia que nos senala Ia necesidad de 
profundizar los mecanismos tendientes a 
consolidar el proceso de integraci6n. 

Estamos asociados: a un destine comun en 
el cual tenemos Ia firme decisi6n de ser pro
tagon istas. 

Ouiero renovar mi satisfacci6n de recibir a 
Vuestra Excelencia y a su distinguida co
mitiva con Ia seguridad de que nuestra visi
ta pennitira profundizar los lazes de amis
tad que unem a nuestras dos naciones y que 
juntos material izaremos el compromise ya 
asumido de orien.tar nuestros esfuerzos para 

crecer juntos y juntos enfrentar los desafios 
del siclo XX I. 

Bienvenido Senor Presidents a Ia Republica 
Argentina. 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOS~ SARNEY 

Agrade<;o, profundamente sensibilizado, as 
amaveis palavras de boas-vindas com que 
Vossa Excelencia nos acolhe. Elas expres
sam, com a generosidade que o caracteriza, 
o clima de fraterna amizade e de grande ex
pectativa que cerca esta visita. 

0 afeto e a hospitalidade com que os argen
tinas participam deste encontro de duas na
cionalidades irmas despertam em todos os 
brasileiros os mesmos sentimentos de uniao, 
simpatia e solidariedade. 

Sou profundamente grato a Vossa Excelen
cia pelo honroso convite para voltar a Ar
gentina, poucos meses ap6s nosso encontro 
na fronteira de Foz do lgua<;:u. A oportuni
dade de reve-lo e de poder homenagear na 
sua figura de estadista o destino de liberda
de que os argentinos souberam escolher, 
constitui para mim motive de especial satis
fa<;:ao. A repeti<;:ao de nossos contatos enri
quece uma amizade que considero um pri
vilegio pessoal, e que felizmente temos po
dido colocar ao servi<;:o da amizade e coope
ra<;:ao que unem cada vez mais argentinos e 
brasileiros. 

Chego a Argentina com a consciencia de es
tar participando de um memento especial 
nas nossas rela<;:oes. Um sentido de constru
<;:ao do novo, de proje<;:ao de um presente 
de certezas num futuro de esperan<;:as inspi
ra nosso reencontro nesta cidade, cuja be
leza e magia nos fazem a todos cativos da
quele "Fervor de Buenos Aires" evocado 
por Borges desde seu livre de estreia. 

I nnanados pela liberdade e a democracia, 
nossos povos redescobrem sua identidade 
mais profunda. 
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Nunca estivernos tao pr6ximos como hoje. 
Nunca, como hoje, tivemos tantas condi
c;:5es de dirigir conscientemente nossa His
t6ria no rumo de uma integrac;:ao cada vez 
maior. Nunca, como hoje, tivemos oportu
nidades tao favoraveis de vincu lar nossas 
relac;:5es ao nosso destine, nossa colabora
c;:§o mutua aos imensos esforc;:os internes 
que estc.mos fazendo para retomar o cresci
mento, reconstruir a confianc;:a, fazer as 
refonnas que nos garantam estabilidade de
mocratica, bem-estar, plena realizac;:ao, en
fim, da nacionalidade reerguida. 

Senhor Presidente, 

Desde que nos encontramos nos dias diH
ceis que marcaram o in(cio da Nova Repu
blica no Brasil, verificamos que a sintonia 
de regimes democraticos criava condic;:5es 
sem precedentes para nosso convfvio. 

Cedo pa~amos das palavras c) ac;:ao. Cons
trufmos um dialogo inedito entre nossos 
Governos, coordenando posic;:5es e parti
cipando conjuntamente em iniciativas de 
interesse comum. As relac;:oes bilaterais, a 
integrac;:ao regional, a paz e a estabi I ida de 
da America Central, foram temas e areas 
sobre os quais fomos capazes de somar nos
sas contri bu ic;:5es. 

0 encontro de Foz do lguac;:u e a Declara
c;:ao que ali finnamos, engajando a vontade 
pol ftica de nossos Governos em programas 
concretes e inovadores, marcou o ponto de 
partida de uma mudanc;:a qualitativa nas 
nossas relac;:5es. Fizemos da coincidencia 
democratica a alavanca de urn relaciona
mento que carecia desse elemento funda
mental que e a legitimidade democratica e 
a coerencia entre o discurso externo e a 
pratica interna. 

A Declarac;:ao de lguac;:u recolheu os anseios 
e as necessidades de nossos povos. As inten
c;:5es entao anunciadas amadureceram com 
rapidez em iniciativas concretas e realistas 
que nos permitirao agora definir um pro
grama de cooperac;:§o e integrac;:ao capaz de 
promover o crescimento econOmico e a ex-
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pansao equilibrada do nosso intercambio 
em todos os campos. 

Esse programa depende da participac;:§o in· 
substitufvel de empresarios, trabalhadores e 
demais setores das duas sociedades. Seus 
beneHcios deverao concretizar-se em me
lhoria dos nlveis de renda e de vida dear
gentinas e brasileiros. 

Em todas as etapas da sua execuc;:ao, estara 
presente a preocupac;:§o de avanc;:ar de ma
neira firme e prudente, com a flexibilidade 
necessaria para manter um ritmo contfnuo, 
hannonioso e reciprocamente vantajoso. 

Nada do que vamos empreender pode per
der de vista nosso empenho em inserir os 
projetos entre a Argentina eo Brasil dentro 
do quadro mais amplo da integrac;:§o da 
America Latina, objetivo maior a inspirar e 
gu iar nossos passos. 

Desde o inlcio do meu Governo, afirmei 
que a prioridade latino-americana-da pol{
tica externa brasileira corresponde a uma 
consciencia da nossa pr6pria condic;:ao, do 
nosso Iugar no mundo. Dal minha insisten
cia em dizer, em todas as oportunidades, 
que nossa integrac;:ao ao Continente deveria 
ser real e efetiva, e nao apenas ret6rica. 

E por essa razao que, num espfrito aberto 
e igualitario, desejamos que nossas iniciati
vas revertam para o beneficia geral da Ame
rica Latina, fortalecendo e aprimorando a 
convivencia entre povos com os quais man
temos um permanente dialogo. 

Senhor Presidente, 

Renovo meu agradecimento pelas suas aco
lhedoras palavras e pelo carinho com que 
nos recebe o povo argentino. 

lniciamos esse encontro sob o signo da ami
zade, do entusiasmo, do empenho pessoal 
de cada participante. Vamos, cada ve-z. mais 
a partir de agora, somar criatividade, recur
sos e esforc;:os para o grande desafio e pro
messa do nosso futuro: o compromisso que 
hoje assumimos de crescer juntos. 
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sarney vlslta o congresso naclonal argentino 

DISCURSO DO VICE-PRESIDENTE DA 
REPUBLICA ARGENTINA 

Senor Presi dente de Ia Republica Federati
va del Brasil, senores oolegados, senor Presi
dente de Ia Honorable Camara de Di puta
dos de Ia Naci6n Argentina, senores legisla
dores, senores embajadores, autoridades 
civiles, militares y eclesiasticas, senoras e 
senores: 

En el marco de una visita sin precedentes 
en las relaciones bilaterales entre Ia Repu
blica Federativa del Brasil y Argentina, nos 
cabe el honor de dar Ia bienvenida en esta 
Honorable Asamblea al disti ngu ido ~uesped, 
en quien podemos reconocer una actuaci6n 
pol ltica sin pausas, al periodista, literate, 
legislador y hoy primer mandatario del pa(s 
hermano. 

Aun con Ia evidencia de singulares caracte· 
res que nos distinguen, quizas originados en 
las distintas conformaciones geograficas 
acentuadas por orlgenes coloniales diferen
tes, no hay dudas que en el cono sur de 
nuestra America, Brasil y Argentina se ex
tienden con presencia definida sobre el co
mun Atlantica y se dibujan abrazados con 
Ia fuerza de los recursos naturales de sus 
caudalosos rlos. 

Si bien luego de los respectivos movimien
tos emancipadores nos dimos a Ia tarea de 
forjar naciones con propia identidad, lo que 
trae a veces riesgos de confrontaci6n, no 
es menos cierto que el devenir de los tiem
pos irnpone Ia necesidad de abandonar Ia 
busqueda de primacfas, substitu irlas por Ia 
solidariedad y hallar el camino de Ia coope
raci6n recfproca. 

La democracia recuperada en vuestro pa(s, 
senor presidente, as( como Ia obtenida 
tambien en nuestro, logradas ambas des
pues de muchos sacrificios, y el restabele
cimiento de los poderes de Ia Constituci6n, 

Discursos do Vice-Presidents da Republica e Presidente do 
Senado, Victor Mertfnez, e do Presidente Josl! Sarney, 

em Buenos Aires, em 29 de julho de 1986, por ocesiio da 
Sessio Conjunta do Congresso Nacional argentino. 

entre ellos el Parlamento, permite un len
guaje de sol idariedad expresado en .tenn i
nos frances, y esa misma circunstancia· da 
las bases indispensables para una continui
dad en las planificaciones y en las decisio
nes que deven ser por todos respetadas. 

Por eso, sin pretensi6n de alentar hegemo
nra ni subregiones, y por el contrario, en 
miras a fortalecer Ia gran causa de todos y 
cada uno de los pueblos de America, en
frentados al comun denor:ninador de vici
situdes contemporaneas que desde este- re
cinto puntualizaramos en mas de una oca
si6n, Brasil y Argentina entienden el reque
rimiento de Ia integraci6n como s{ntesis in
soslayable. 

Per medio de dicha integraci6n encontrare
mos, si no Ia totalidad, algunas de las solu
ciones a los problemas que afligen a nues
tros pueblos: el campesinado relegado al 
atraso cultural y a Ia desnutric6n, Ia falta 
de alimentos y de insumos, el indigenismo 
en retroceso, Ia contaminaci6n ambiental 
y deficiente protecci6n de los recursos na
turales, Ia magra atenci6n de Ia salud, Ia 
mortalidad infantil, los bajos salaries, el 
desaliento empresario, el agobio por el pa
go de nuestros compromises externos y Ia 
ausencia de tecnolog(a. En una palavra, el 
subdesarrollo. 

S61o Ia imaginaci6n y el prop6sito firme de 
actuar aqu r y ahora, en gestos acordes con 
Ia dinamica de un mundo moderno que des
de otras areas se torna tan inexorable para 
comprendernos como celoso por mantener 
un orden econ6mico -injusto, pueden hacer 
revertir Ia situaci6n que nos aqueja. 

Brasil y Argentina tienen mucho que ofre
cer y que decir en comunidad de esfuerzos, 
cimentados en relaciones que !levan un si-
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glo medic con diversas alternativas, desde 
aquellas fijadas en concepciones geopol (
ticas hoy abandonadas, hasta un presente 
impregnado del espiritu que une a las na
ciones sin necesidad de fund irlas n i debil i
tar su identidad. 

Nuestras industrias deben ser capaces de 
interrelacionarse para Ia producci6n y co
mercializaci6n dentro y fuera del espacio 
americana. Tenemos · recursos h ( dricos para 
ser explotados conjuntamente en los usos 
de Ia navegaci6n, las reservas ict (colas y 
energeticas. Poseemos gas, m inerales y com
bustibles, as( como bienes de Ia agricultura 
ganaderia, todo lo que ha de ponerse al ser
vicio de un proceso de integraci6n, no s61o 
entre Brasil y Argentina, sino ademas con 
otros pa(ses, subordinado a un equilibria 
cuantitativo y cualitativo. 

Recogemos en ese sentido las posibilidades 
que ya vienen dando un norte seguro en el 
repunte evidenciado a partir de 1983 de Ia 
corriente comercial, el tratico turistico, las 
cargas compartidas, los tratados bilaterales 
de ese sector y sus servicios, Ia silvicultura y 
Ia absorci6n de tecnologia, en un ambito 
que abarca mas de 12 millones de ki16me
tros cuadrados encerrando a 150 millones 
de habitantes. . 
Estes tradicionales indir::adores y otros fue
ron seguidos en Ia reuni6n de lguazu del 29 
de noviembre de 1985, en ocasi6n de inau
gurarse el puente internacional Presidents 
Tancredo Neves, nombre de una figura que 
los argentinas recordamos con profunda 
afecto. 

En ese encuentro del que fu isteis protago
nista, surgi6 Ia adhesional principia de revi
tal izaci6n de las pol iticas de cooperaci6n e 
i ntegraci6n entre las naciones lati noameri
canas, Ia con sol idaci6n de los proceso de
mocrat ices de America Latina, Ia significa
ci6n y rol del Atlantica Sur y Ia necesidad 
de acelerar el proceso de integraci6n bila
teral. 

Como hechos concretes quedaron Ia Co
misi6n Mixta y las subcomisiones de Ener-
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g(a, Transports y Comunicaciones, Ia de
cision del aprovechamiento asociado de 
emprendimientos hidroelectricos, Ia co
operaci6n sobre los usos paclficos de Ia 
energia nuclear y las interconexiones 
electricas, sin olvidar otros .aspectos sobre 
los que, ademas de los enunciados, vuestra 
misi6n contribu ira a continuar en los en
cuentros que se real icen aqu r. 
Debemos seiialar tambien c6mo, ante pro
blemas econ6micos, financieros y sociales 
que muestran semejanzas, estamos buscan
do juntos estrategias y planes que, particu
larmente en el campo econ6mico, encaucen 
a nuestros gobiernos por Ia senda de un au
tentico saneamiento prescindiendo de im i
taciones faciles y asegurando Ia participa
ci6n de todos los sectores, sobre lo que de
bemos destacar los contactos y trabajos del 
sector privado y de nuestros empresarios 
que en Brasil y Argentina, vienen realizal')
do una labor que con seguridad, desde el 
aliento oficial, coadyuvara en los empeiios 
a los que adherimos. 

Si de lo que se trata en el campo de dicho 
saneamiento es de fortificar el comercio y 
Ia incorporaci6n de tecnologia, no hay du
da que Ia experiencia brasileiia sobre Ia 
reuni6n de industriales y de productos 
agropecuarios inspirada en Ia acci6n del go
bierno, como Ia de procurar inversiones di
rectas, importar maquinarias e incorporar 
expertos, son medidas a las que debe pres
tarse especial atenci6n. Mas, aparte de los 
particu larismos, deseamos afianzar lo que 
en Brasil se denomin6 como "La Nueva 
Republica" y en Ia Argentina se menciona 
como "La Segunda Republica", para desig
nar el objetivo analogo de paises que de
muestren haber superado las vias erraticas 
en el orden institucional, logrando consti
tuir sociedades modernas, sin viejos prejui
cios, capaces de manejarse con sus tradicio
nes y su etica, en el ambiente fresco y re
novador que perrn ite Ia plena realizaci6n 
del ser humane. 

Esto se corresponds con las expresiones de 
vuestro I ibro sobre Brejal dos Guajas e ou
tras hist6rias, cuando decia: "Yo aspire que 
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esta nova historia, este nuevo camino que 
empreendemos juntos, no dependa de las 
epocas sino de Ia 'decidida voluntad de dos 
pueblos para crecer juntos". 

La experiencia como parlamentario y esta-· 
dista OS permitir~, senor presidente, sin du
da alguna, compreender con que dedicaci6n 
los parlamentarios argenti nos siguen estos 
grandes objetivos de cooperaci6n, integra· 
ci6n y desarrollo. Por otra parte, nuestros 
legisladores han participado en Argentina y 
en vuestro pais de reuniones especificas 
para tratar estos mismos asuntos, los pro
blemas bilaterales y de America Latina y 
comprometen los esfuerzos en pro de 
aquellas metas. 

No es factible marginar en esta ocasi6n una 
menci6n de Ia actitud de Brasil en Ia com
pan (a brindada al problema de islas Malvi
nas, los anhelos formulados de consumo en 
favor de Ia paz, tanto en el Cono Sur como 
en1 Centroamerica y en el mundo. Somas, 
Brasil y Argentina, pueblos de paz y lo se
guiremos siendo. 

El Parlamento argentino, integrado por 
hombres y mujeres que son expresi6n del 
pueblo de nuestro pals y de sus Estados fe
derales, os invita a pronunciar vuestro men
saje. 

DISCURSO DO PRESIDENTE 
BRASILEIRO 

Durante cinquenta anos, nao esteve um Pre
sidente do Brasil aqui nesta Assembleia. 
Para sentir a emo<;:ao de ser homenageado 
pelo povo argentino, fraterno e amigo, atra
ves do seu Parlamento, legitima expressac 
da soberania popular. Essa homenagem, sei 
que e ao Brasil, e duplamente se afirma mi
nha gratidao. 

Mas aqui estou, tambem, para retribuir, ho
menagear a Argentina, exaltando com ami
zade este pars, senhor de um grande desti
no, que abriga um grande povo. A Argenti
na que atravessou amarguras, viveu opres-

s5es e sofreu feridas sangrentas, e saiu revi
gorada de suas crises, que bravamente lutou 
pela volta de suas institui<;:5es e se afirma 
como uma fortaleza onde se defende de 
maneira destemida e idealista os direitos 
humanos, a dignidade da vida, a confian<;:a 
de nao ter medo. 

Esta Casa tem suas cicatrizes, e os que aqu i 
estao sao protagonistas do seu refloresci
mento, de sua bravura, da sua obstina<;:ao, 
do seu sacriHcio, na continuidade da Hist6-
ria. 0 silencio das tribunas parlamentares e 
uma voz de protesto tao alta que o tempo 
nao consegue apagar a sua grandeza. E urn 
silencio sem esquecimento. As tribunas ca
ladas pela violencia falam para a eternidade. 

Passei minha vida dentro do Parlamento. 
Minha formavclo e o Congresso, grande es· 
cola, onde se aprende a ouvir, a questionar, 
a nao ser dono da verdade e a compreender 
que o verdadeiro democrata e incompativel 
com o sectarismo, com o extremismo, e sa· 
be que ha sempre urn terreno do interesse 
publico, onde, com grandeza, se pode en· 
contrar soluq5es consensuais. 

Parlamento onde se testemunha momentos 
-de bravura, de combatividade, de vigilancia 
constante no questionamento das decisoes, 
na med ita<;:ao do presente, nos erros do pas
sa do, nos horizontes do futuro. 

Sem parlamento nao h~ democracia. A de
mocracia come<;:a no Parlamento. Todas as 
liberdades para a( confluem, como o gran
de estu~rio de todos os direitos e das insti
tui<;:5es. Na America Latina os parlamenta
res tem escrito p~ginas gloriosas na constru
<;:ao do estado de direito. 

Vossas Excelencias, Senadores e Deputa
dos, sois instrumentos e herdeiros desses 
instantes que povoam a vida do Congresso 
argentino, ao Iongo· da rica hist6ria des
te pais, marcada pela bravura, pelo talento 
e pelo sentimento de p~tria. 

Minha visita ~ Argentina e um ato de fe. Fe 
no novo tempo de nossas rela<;:5es. Nao va-
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cilei um instants ao receber o convite do 
ilustre estadista que desfruta do respeito e 
da admirac;:ao de todos os pol fticos da Am& 
rica, o Dr. Rau I Alfons(n, em aceitar este 
encontro. Ele e hist6rico porque demonstra 
que estao encerrados os tempos de contro
versias estereis, de conflitos inexistentes, e 
nasce para se consolidar um outre tipo de 
relacionamento que e 0 da integrac;:ao e da 
cooperac;:ao. 

Afinal o Criador nos juntou pelas terras e 
pelos ceus continuos, pelo espac;:o e pelo 
tempo vivemos os mesmos problemas e 
aspiramos pelas mesmas soluc;:oes. Ouere
mos sair do subdesenvolvimento, queremos 
romper a barreira do atraso. 0 mundo do 
futuro nao sera mais um mundo entre par
ses pobres ou rices. Este problema sera re-
solvido em respeito ao genero humane. Mas 
a mais grave de todas as disparidades apare
cidas ao Iongo da aventura do homem sen~ 
a de povos que dominam os saberes e povos 
mental mente atrasados. 

Povos que dom in am tecnologias e povos 
que esgotam suas aspirac;:oes apenas na ali
mentac;:ao. A America Latina nao pode ficar 
condenada ao pauperismo. Para impedir 
que isso possa ocorrer e que n6s, pol lticos 
do presents, temos que construir as barrei
ras do futuro. Nao poderemos fazer isso 
s6s, cada um isolado. Venceremos o tempo 
e a guerra. Vamos juntar nossos esforc;:os, 
nossos cerebros, integrar nossas experien
cias e livrar-nos de todas as dependencias. 
Crescer juntos. 

Brasil, Argentina, Uruguai podem comec;:ar 
a abrir essa perspectiva a todos os outros 
pafses da America Latina. lntegrar para nao 
sennos entregues. 

0 Congresso e um grande centro, importan
te cenario onde essas ideias podem frutifi
car, onde devem ser debatidas, formuladas. 
Um laborat6rio da descoberta de mecanis
mos que possam pOr a funcionar o desejo 
pol ftico, a vontade pol ftica de nossos go
vernos e de nossos povos. 
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Venho aqui, em nome da amizade que nos 
une, render meu tribute ao papel de espe
cial relevo que esta reservado aos Senado
res e Deputados argentinas, juntamente 
com seus pares brasileiros, na integrac;:a'o de 
nossos povos. 0 Parlamento, sem inibic;:5es 
diplomaticas, participa ativamente das ini
ciativas de aproximac;:ao mais fntima e de 
entendimento mais estreito no plano inter
nacional, quando sao tantos e tao variados 
os interesses que identificam dois povos. 

Senhores Parlamentares, 

Trago a palavra de um Brasil novo, de urn 
povo que readquiriu a confianc;:a em si pro
prio e tem revelado compreensao e matu
ridade diante das profundas reformas que 
'transformaram, em curto perfodo, a vida 
polftica e econOmica do pals. 0 Governo 
democratico teve infcio em condic;:.5es 
especialmente adversas, em meio ~ conster~ 
nac;:a0 e ao sofrimento pela perda de Tan
credo Neves. Naquele memento diffcil, em 
que o temor e a perplexidade substitu I ram 
a esperanc;:a, nao nos faltou o apoio e a soli
dariedade fraterna do povo argentino e de 
seus If de res. Encorajado a perseverar, com 
determinac;:ao e espfrito de solidariedade, o 
povo brasileiro uniu-se em torno do gover
no para que o pafs pudesse ingressar de fato 
no caminho das mudanc;:as reclamadas por 
todos. 

Abolimos os resqulcios jurldicos herdados 
do autoritarismo. Revogaram-se leis que 
cerceavam a liberdade sindical, de informa
c;:ao, de criac;:a'o. Restabelecemos as eleic;:5es 
d iretas em todos os n lve is. Deu-se am pia I i
berdade de organizac;:ao partidaria. Em 15 
de novembro ultimo, o povo elegeu, com 
seu voto livre e soberano, os prefeltos das 
capitais e dos municfpios considerados de 
seguranc;:a nacional, numa primeira grande 
manifestac;:ao cfvica depois de iniciada a 
Nova Republica. Neste ano, na mesma data, 
elegera a Assembleia Nacional Constituinte, 
destinada a completar a profunda reforma 
institucional e pol ftica que o pafs exige 
para enveredar, desimpedido, pelos cami
nhos que devem conduzir-nos a uma socie-
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dade justa e desenvolvida, com indicadores 
sociais compat(veis com nosso potencial 
econ~mico. 

Esta em plena marcha, com resultados ani· 
madores, o programa de estabil iza<;:ao da 
economia. A infla<;:ao, que configurava um 
quadro pol ltito e social preocupante, situa
se agora pouco acima de zero e, num pri
meiro momenta, chegou a baixar a fndices 
negatives. A reforma restaurou os valores 
do· trabalho e da produ<;:§o, acabou com a 
especula<;:ao e devolveu aos brasileiros a 
esperan<;:a perdida durante varies anos de 
escalada inflacionaria, de aviltamento sala
rial, de empobrecimento general izado, que 
com a persistencia desses problemas repre
sentavam pesada dfvida moral e social. 0 
regime democratico tem agora condi<;:ao de 
enfrentar, com objetividade, os graves pro
blemas que constituem a maior e a mais 
premente d(vida da sociedade brasileira: 
nossa d (vida social e moral. 

Para essa tarefa inadiavel contamos hoje 
com dois instrumentos poderosos: a demo
cracia, que canaliza as aspira<;:oes e dirige o 
processo decis6rio em estreita sintonia corn 
a sociedade, e a transparencia e a previsibi-
1 idade reconqu istadas no plano econom ico. 
Colocada sob essa perspectiva, a democra
cia, que propiciou o Plano economico, ga
nhara no Brasil a sua dimensao mais auten
tica, nao como um fim em si mesma, mas 
como urn processo destinado a levar o 
pars aos avan<;:os indispensaveis a sua esta
bilidade pol (tica e social. Como em toda a 
America Latina, a dernocracia nao e urna 
conquista acabada, mas um processo ern 
perrnanente evolu<;:§o. Nossa independencia 
nao e urna data im6vel no tempo: e uma lu
ta quotidiana, que esta Ionge de tenninar, 
que apenas come<;:ou. 

A Argentina, igualmente, vive epoca de mu
dan<;:as. Retoma o seu destine de grande na
<;:§o e vislumbra o futuro com animo firme. 
Acima de diferen<;:as de carater partidfJrio 
ou ideo16gico, o pars se mobiliza em torno 
de um projeto modern izador que abre no-

vos horizontes para o aproveitamento dos 
seus notaveis recursos e potencialidades. 

A plenitude do estado de direito, o clima 
de absoluta liberdade e o respeito aos pa
droes de convivencia pacifica e democrati
ca sao tra<;:os marcantes da atualidade pol r
tica argentina. As conquistas e realiza<;:oes 
logradas no campo economico-social aju
dam, por outro Ia do, a al icer<;:ar as bases 
da estabilidade e do progresso. 

A America Latina, e especialmente o Bra
sil, volta-se com interesse sol idario e reno
vade, para o impressionante movimento 
pol ftico e social que transfonna a Argenti
na de hoje, com reflexes benefices para 
todo o Continente. E na confian<;:a renasci
da de mementos como este que o Conti
nente de San Martin e Bol fvar se inspira 
para prossegu ir em seu Iento amadurecer, 
em seu obstinado destine de ser, de fato, 
um Novo Mundo. 

A li<;:ao que nossos parses oferecem ao mun
do e que a democracia cria ralzes profundas 
na America Latina e que governo civil nao e 
sinonirno de instabilidade, de ingovernabili
dade. Ao contrario, e fonte de solu<;:oes 
t;riativas, liberador de energias cfvicas. 

0 poder pol ftico, sfntese de todos os pode~ 
res, e o unico que assegura a ordem susten
tada na lei, a obediencia ao dire ito e a justi
<;:a, a legitimidade capaz de constru ir a ver
dadeira e definitiva Hist6ria nacional. 

Senhores parlamentares, 

Os vrnculos de fraterna amizade entre nos
sos dois parses, que se expressam em um in
tense interc§mbio e proveitosa coopera<;:§o, 
recebem hoje novo impulso. A democracia 
nos aproxima ainda mais. Os desafios cres
centes da realidade internacional nos esti
mulam a cooperar intensamente. As tran
forma<;:oes por que passam os dois parses 
aumentam o interesse de nossas rela<;:i5es. 

Ambos os povos assumem neste memento, 
perante a Hist6ria, um compromisso longa-
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mente amadurecido, definitive: a integra-
9ao. ~ interpretado o desejo comum de 
brasileiros e argentinas que nossos Gover
nos empenharam vontade pol ltica em um 
intense e complexo programa de integra-
9ao econOm ica e coopera9ao. 

Meses atras, tive a honra de manter um en
centro na fronteira com o Presidente Raul 
Alfonsln. Ali inauguramos importante obra 
de integra9ao flsica entre os dois palses, a 
ponte Tancredo Neves. Dentro do esplrito 
marcado por aquela solenidade, celebramos 
entendimentos de alto significado para a 
intensifica9ao eo aperfei9oamento dos nos
sos la9os. Hoje, podemos verificar como 
esses entend imentos frutificaram. 

Agora ern Buenos Aires, juntamente com o 
Presidente Raul Alfonsln, fonnalizamos 
no mais alto n fvel esse program a de coope
ra9ao e integra9ao economica. Estou cons
ciente da magnitude da tarefa a ser real iza
da e da sua importancia para as rela96es 
entre o Brasil e a Argentina, assim como 
para toda a America Latina. T enho a certe
za de que contara com o respaldo e o en
gajamento de todos os setores de ambas as 
na96es, associados a este esfor9o comum 
para explorar novos caminhos na busca de 
um espa9o econOmico latino-americano. 

Esta e uma iniciativa que expressa em toda 
a sua extensao a nova etapa em que ingres
sam nossas rela96es. Pela primeira vez, os 
dois pafses criam condi96es efetivas para 
transpor para a realidade as reiteradas ma
nifesta95es de inten9ao sobre o apri mora
men to da integra9ao ffsica, econOmica e co
mercial, no plano bilateral, mas dentro do 
esplrito da orienta9ao geral que vem condu
zindo o processo de integra9ao regional la
ti no-americana. 

Creio que o principal sentido a ressaltar 
desta iniciativa e sua visao do futuro, sua 
percep9a'o da capacidade de os dois pafses 
planejarem varias de suas atividades econO
micas levando em conta a parceria do ou
tre. ~ um grande passe em nossas rela96es, 
um passo Hist6rico, que consolida, sob a 
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egide de uma nova e profunda identidade 
de valores e aspira96es, a lenta evolu9a'o 
que felizmente fez de n6s palses irmaos no 
sentido plene da palavra. 

Na mensagem dirigida a Vossas Excelencias 
quando da abertura do atual perlodo de 
sessoes legislativas, no dia primeiro de 
maio, o Presidente Alfonsfn sal ientou, ao 
falar da integra9ao latina-americana, que 
"os instrumentos, as polfticas e as decisoes 
para produzinnos a grande transforma9ao 
da regiao estao ao nosso alcance". o Brasil 
e a Argentina demonstram, concretamente, 
o seu empenho conjunto nesse sentido. 
Tornamos hoje a nossa integra9ao uma rea
lidade. 

Senhores Senadores, Senhores Deputados, 

A integra9ao e a coopera9ao entre o Brasil. e 
a Argentina s6 se completam quando ela e 
tambem levada ao ambito internacional. Os 
mesmos interesses que nos aproxill)am no 
plano bilateral de forma -tao expressiva ga
nham, no plano das rela96es internacionais, 
uma importante dimensao. 

Chegamos l:l conclusao de que, isoladamen
te, nossos palses pouco ou quase nada irao 
mudar na ordem mundial. Juntos, ao con
trario, haveremos de saber i nflu ir gradativa~ 
mente nas decisoes internacionais sobre as 
questoes que nos interessam diretamente. 
Elas vao desde as diversas fonnas de ame89a 
~ estabilidade do continente -a crise cen
tro-americana, a dfvida externa - ~ corrida 
armamentista, as diversas formas do prote
cionismo comercial praticado pelas na9oes 
industrializadas, a instabilidade dos pr99os 
dos produtos exportados pelos pa(ses em 
desenvolvimento, a transferencia eo desen
volvimento da tecnologia e muitos outros. 

A distancia a separar-nos dos grandes avan-
90S cientfficos do hesmisferio norte tende
ra a aumentar se nao cuidarmos de promo
ver, sem vacila96es, a nossa moderniza9a'o 
tecnol6gica. 0 Brasil e a Argentina, nessa 
materia, desenv.olvem coopera9ao modelar 
em areas relevantes com a biotecnologia, 
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a informatica e a utiliza<;:ao pacifica da 
energia nuclear. 

A America Latina busca aprimorar a sua 
capacidade de resposta coletiva. I nstru
mentos inovadores e genuinamente latino
americanos para o encam inhamento dos 
problemas da regiao, como o Consenso de 
Cartagena, Contadora e seu Grupo de 
Apoio, constituem hoje das mais importan
tes a<;:oes diplomaticas do Continente, capa
zes de gerar fatos novas e circunscrever cri
ses graves em um marco negociador reco
nhecido internacionalmente 

Como exemplo dessa integra<;ao de nossos 
paises no plano internacional, nao poderia 
deixar de mencionar aqui o hist6rico apoio 
brasileiro a reivindica<;ao argentina de sobe
rania sabre as llhas Malvinas. As Malvinas 
sao argentinas. 0 Brasil nunca deixou de 
reconhecer esse fato, empenhando-se sem
pre para que o diferendo em torno daque/es 
territ6rios seja resolvido. de forma pacifica 
e negociada, de forma a propiciar uma 
solu<;ao duradoura que livre o Atlantica Sui 
de qualquer amea<;a a paz e a estabilidade, 
tao necessaries ao progresso dos pa lses da 
area. 

Renovo aqui, perante o Congresso eo povo 
argentino, o firi11e compromisso do Brasil 
de seguir procurando, por todos os meios 
ao seu alcance, que a justa reivindica<;ao 
argentina encontre tratamento com pat fvel 
com a importancia que o tema tem para 
esta Na<;ao. 

Com rela<;ao ao Atlantica Sui, meu Gover
no acaba de tamar, no ambito das Na<;oes 
Unidas, uma iniciativa que estimo ser do 
maior interesse para os paises da area. 0 
tema deve come<;:ar a ser tratado com aten
<;:ao e seriedade pel a comun idade i nterna
cional. Queremos preservar o Atlantica Sui 
das tens5es e conflitos oriundos de interes
ses estranhos as na<;5es em desenvolvimento 
da regiao e assegurar que essa imensa fron
teira maritima sirva para a aproxima<;:ao fra
terna e o entendimento entre os povos. 0 
Brasil e a Argentina ocupam amplas faixas 

costeiras sabre esse oceano e, portanto, ca
be-lhes desenvolver uma a<;:ao convergente 
naquele sentido, junto com outros pafses 
amantes da paz e da coopera<;ao. 

0 Continente, que se vem esmerando em 
encontrar mecan ismos leg iti mos para solu
cionar seus problemas, mu ito tem a ganhar 
com a estreita coordena<;ao de posi<;oes 
entre nossos pafses. Todos os temas que 
nos interessam devem ser objeto de con
sultas, com a informalidade pr6pria dos 
governos democraticos que agem com legi
timidade e sao vozes a serem ouvidas pela 
comunidade internacional. 

Brasil e Argentina tem hoje governos demo
craticos. Nunca nossas rela<;oes foram tao 
s61 idas. Oueremos que nao seja este um ins
tante passageiro, mas o alicerce definitive 
das rela<;5es mais profu ndas entre nossos 
povos. 

Pessoalmente, como Presidente do Brasil, 
darei minha contribui<;ao afetiva e entusias
tica a esse passo. Sou u m adm irador da Ar
gentina, de seus valores culturais, de sua li
teratura, de sua extraordinaria riqueza hu
mana. 

0 Brasil vive um momenta de grande trans
forma<;ao. lnternacionalmente afirmamos 
que nao somas prisioneiros das grandes po
tencias nem dos pequenos conflitos, que 
nossa d fvida extern a jamais sera paga com a 
recessao ou a fome do nosso povo. 

0 mundo vive a economia dos conjuntos. 
Temos de criar mecan ismos que nos defen
dam, Brasil e Argentina, das barreiras pro
tecionistas dos pafses desenvolvidos, da ma
nipula<;ao dos juros altos, dos baixos pre<;:os 
de nossas materias-primas. 

Diffcil e come<;ar. A carreira come<;:a no pri
meiro passo. Vamos cam inhar. Vamos voar. 
Vamos navegar juntos. Vamos crescer jun
tos. 
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Senhores Senadores e Deputados, 

Minhas ultimas palavras sejam recolhidas 
na sabedoria do povo argentino, das len
das, das vivencias, das cren<;:as. Vou reco
lhe-las em um dos mais representatives 
dos seus magicos personagens, Martin 
Fierro, consagrado pela transfigura<;:ao da 
escrita, por Jose Hernandez, gloria das Le
tras argentinas, e que nosso h6spede no exl
lio viveu o carinho da alma brasileira, em 
Santana do Livramento. 

Quais sao os u lti mas versos do grande e 
eterno poema? 

"Y si canto de este modo 
Por encontrarlo oportuno, 
Noes para mal de ninguno, 
Sino para bien de todos." 

Bem nossos povos. 

Aqu i estamos. 

sarney a empresarios argentinos: 
crescer e construir juntos 

DISCURSO DO PRESIDENTE RAUL ALFONSIN 

Senor Presidents: 

Estamos hoy en presencia de un aconteci
miento historico que, sin duda, marcan§ el 
futuro de nuestras naciones. 

Argentinas y brasilefios coincidimos en le
vantar nuestra mirada y nuestras esperanzas 
mas alia del horizonte inmediato; empezan
do a trazar, frente a circunstancias interna
cionales arduas y complejas y a dificultades 
internas no menos pesadas, empezando a. 
trazar formas concretas y viables de com-

plementaci6n de nuestros esfuerzos y de 
integracion de nuestros palses, vfas de es
trecham iento de nuestras relaciones de 
todo arden y de Ia hermandad de nuestros 
pueblos, de su progreso y de su dignidad, 
ultimo fin de nuestros deberes de gobernan
tes. 

Podemos alcanzar esta etapa, senor Presi
dente, y es natural que nos regocij8mos de 
tal conquista, porque Ia Argentina y el Bra
sil viven en democracia, condici6n indispen
sable, inexorable, ya que Ia integraci6n no 
sera solo el resultado de decisiones oficiales 
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Discursos dos Presidentes Raul Alfons(n e Jose Samey, em 
Buenos Aires, em 30 de julho de 1986, por ocasiao do 

alm<ll;:o a eles oferecido por empre~rios brasileiros e 
argentinas. 

sino, por lo contrario, Ia consecu_encia de Ia 
suma de voluntades de todos los argentinas 
y todos los brasilenos, en sus mas diversas 
man ifestaciones. 

De que servirfan los m~ores tratados, los 
mas precisos convenios biraterales si elias 
apenas respondiesen a los deseos y esque
mas de unos pocos hombres situados en la 
cuspide del poder, lejos de sus pueblos?. De 
nada servirfan; senor Presidents; ser(an me
ros papeles sin origen ni destinatario, sin 
alma, sin manana, bienintencionadas eluc~,.~
braciones, quizas, pero, hueras de conteni
do y de sustancia, exti ngu idas al secarse Ia 
ti nta de las finnas que esos pocos hombres 
echaron al pie. 

Venimos de nuestros pueblos y hacia nues
tros pueblos vamos, con estos acuerdos his
toricos, en una interacci6n que borra fran
teras y acentua afinidades, que suprime es
collos y crea avenidas expeditas, que es so
lamente reciprocidad, es amalgama, cohe
sion, labor comun, destino comun. 

Pero estamos trabajando, ademas, por la 
consolidaci6n de Ia democracia en Ameri
ca Latina, y, por lo tanto, por Ia integra-
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ci6n total de Ia America Latina, un objetivo 
de antigua data y de urgencia imperativa, 
en busca del cual fodo empeno sera bien
venido y, al misFno tiempo, escaso, hasta 
que nuestros parses sean para siempre una 
red armonica de brazos dedicados al ade
lanto de todos, y de corazones entregados 
a Ia alegr(a de todos. 

Un gran latinoamericano sostuvo que Ia 
America Latina debra ser Ia "Patria de Ia 
Just1cia" o serla nada. Senor Presidente, yo 
me congratulo de que nuestros dos pueblos, 
a traves de nosotros, den hoy un paso tan 
decisivo y seguro, tan honroso y magnifico, 
hacia Ia conformacion de esta "Patria de Ia 
Justicia". 

Pienso, senor Presidente, que el deber prio
ritario de esta hora, en Ia Argentina y el 
Brasil, y en los demas parses de nuestra co
munidad hist6rica, es que nos encontremos 
con nuestro destino latinoamericano. Oue 
estabelezcamos de modo sistematico aquella 
"conversaci6n de amor" con nuestra Ame
rica, tan estupendamente descripta par un 
insigne poeta brasileno, Carlos Drummond 
de Andrade. 

Me complazco, entonces, en recordar al
gunos de los conceptos de don Roque 
Saenz Pena, el· Presidente que echo las ba
ses para Ia construcci6n de Ia democracia 
argentina, porque, aun a tantas decadas de 
distancia, estamos hoy y aqu ( material i
zando Ia que el precon izo. "T ado nos une 
y nada nos separa", d ijo Saenz Pen a aquella 
noche de 1910. "En este instante de Ia 
humanidad, rigen nuestro sino imperativos 
iguales, y en Ia febril improvisacion de 
nuestras grandezas, ponemos Ia misma vir
tud creadora, Ia m ism a tension perseveran
te, y nos agranda una misma e inconmovi
ble fe irreductible. T ado nos une y nada nos 
separa". 

Senor Presidente: 

America Latina constituye un universo rico 
y coherente desde el punta de vista hist6ri
co, cultural y espiritual. 

Sin embargo, su geografla alberga un in
mensa potencial de crecim iento y progreso 
social todavra poco explotado. Ese poten
cial esta constituldo par los efectos multi
plicadores de Ia integraci6n regional que 
aguardan ser realizados. lJe hecho, produci· 
mas mucho menos yen condiciones menos 
6ptimas de lo que podrlamos hacerlo debi
do a Ia fragmentacion actual de lo que de
beria ser un gran mercado. 

Nos ha tocado a nosotros, los hombres de 
estos dos grandes parses hermanos que hoy 
se encuentran asociadas bajo una misma ali
anza de Ia democracia y el crecim iento, co
menzar a transfonnar esas potencialidades 
en propuestas concretas de cooperacion y 
de intercambio. 

AI hacerlo, estamos llevando a Ia practica el 
proyecto todavra incumplido en nombre 
del cual han bregado los esplritus mas luci
dos de America Latina. 

Senor Presidente: 

Ou isiera evocar, a este respecto, Ia predica 
de un compatriota ilustre recientemente 
fallecido, el Dr. Raul PR EB ISCH, quien supo 
ver con claridad que Ia tarea del desarrollo 
industrial a Ia que Ia CEPAL convocaba a 
los palses de America Latina en Ia ultima 
postguerra debla prolongarse naturalmente 
en un esfuerzo de integracion regional. 

Para que Ia produccion de las nuevas indus
trias fuera alcanzando niveles de mayor efi
ciencia y competitividad era preciso ir am
pi ian do en forma progresiva los mercados. 
La creacion de un vasto espacio econ6mico 
regional debla permitir Ia plena utilizacion 
de las economlas de escala y estimular Ia 
competencia entre las empresas, corrigiendo 
los efectos de las altas tarifas detras de las 
cuales tenia Iugar Ia industrializacion. 

No eran solo razones vinculadas a Ia tecno
logla y Ia competitividad las que inspiraban 
el proyecto de Ia integraci6n regional. 

Nuestros palses deblan, ademas, dejar de 
ser compartimentos estancos, sin poder gra-
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vitar sobre un mundo que asist(a a Ia conso
lidaci6n y formaci6n de grandes bloques 
econ6micos. La America Latina debla en
contrar, en consecuencia, formas de asocia
ci6n econ6mica que hicieran posible una 
participaci6n activa y coherente en un or
den internacional en transformaci6n. 

Desde que el mensaje de PREBISCH y de 
otros visionaries como el fuera enunciado, 
los mecanismos que fuimos ensayando para 
concretar Ia integraci6n regional no dieron 
todos los resultados esperados. 

Hoy, argentinos y brasilefios nos ponemos a 
trabajar para corregir ese estado de cosas. 
Hay entre nosotros una larga tradici6n de 
acciones conjuntas y solidarias. 

En los ultimo anos, el problema de Ia deu 
da externa nos ha acen:::ado en una comun 
demanda por el cambio de Ia actual situa
ci6n en Ia que cantidades ingentes de nues
tros recursos nacionales es transferida alex
terior comprometiendo nuestra capacidad 
de ahorrar y de invertir. Nuestra voz, junto 
a Ia de los demas parses latinoamericanos, 
se ha alzado en los foros internacionales re
clamando un dialogo pol ltico en el que 
deudores y acreedores discutan con respon
sabil idad Ia modificaci6n de los desequ il i
orios de Ia economla internacional que han 
contribuldo decisivamente a generar Ia crl
tica situaci6n actual. 

Reiteramos hoy que esta situaci6n es in
viable e insostenible y que es precise sin de
mora conjugar esfuerzos para aventar las 
amenazas que pesan sobre nuestras j6venes 
democrac ias. 

En el mismo sentido, los problemas del co
mercio internacional han acercado nuestras 
posiciones con vistas a defender nuestros 
mercados y exportaciones frente a las pol(
ticas proteccionistas de los parses centrales 
y las nuevas modal idades que reviste Ia 
competencia por las esferas de i nfluencia. 

La decision, pues, de cooperar en un esfuer
zo comun noes nueva. 

Lo que seguramente sf tiene de novedoso Ia 
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ocasi6n que hoy nos reune es el enfasis que 
ponemos en este esfuerzo y ta metodologra 
concreta que "nos proponemos para obtener 
resultados positives. Junto a las acciones 
comunes que llevamos a cabo respecto a los 
problemas de Ia deuda externa y el comer
do internacional, en esta oportunidad va
mos a dar un paso trascendente en Ia inte
graci6n de nuestras econom (as. 

En el mundo que se vislumbra para los 
anos por venir existen cada vez menos posi
bilidades de viabilidad por separado. Ningu
na naci6n, por s( sola, con sus solas fuerzas 
y recursos, puede afrontar los desaflos de 
un futuro de grandes cambios y de formi
dables superpoderes. 

Con este convencimiento, iniciamos un pro
ceso de integraci6n, reuniendo en una mis
ma decisi6n Ia voluntad pol ltica de ampliar 
Ia cooperaci6n entre naciones y Ia busque
da de nuevos y mejores negocios comercia
les. 

Por haber querido dar un tratamiento inde
pendiente a estos dos componentes indis
pensables de Ia integraci6n regional, nume
rosas fueron las In iciativas que se frustraron 
en el pasado. Recogiendo 1la- lecci6n de Ia 
experiencia, abrimos con seriedad y eficacia 
un horizonte nuevo a nuestras dos naciones. 

"Juntos para crecer", as( hemos titulado al 
programa. Juntos para crecer porque cree
mos que noes facil hacerlo si no superamos 
los I I mites de nuestros pr6prios mercados, 

·COmprendiendo que las fronteras SOn am-
bitOS de articulaci6n y de intercambio. Jun
tos para crecer porque es precise disefiar 
nuevos horizontes, ocupar nuevos espacios 
y no resignarse a redistribuir lo ya existen
te. 

Este es el esplritu que anima nuestra deci
si6n pol (tica y por' eso es tan importante Ia 
participaci6n del empresariado nacional de 
los dos parses. Porque son ellos, ustedes, los 
que deberan convertirse en el motor dina
mizador del proceso de integraci6n. 

El programa que ponemos em marcha cons-
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tituye, en Ia experiencia de nuestros pafses, 
un fen6meno nuevo. Es una innovaci6n. 
Requiere pasi6n y- audacia para tomar Ia 
iniciativa y quebr:ar las rutinas, inteligencia 
para hallar las herramientas y los medias 
mas aptos, paciencia para persistir en el es
fu-erzo. Los gobiernos podemos crear un 
marco propicio y ofrecerles garantfas de1 
conti nu idad y reg las de juego claras. 

Pero en definitiva, las decisiones que lo im
pulsen seran de ustedes. 

Oueremos empresas dinamicas, que sean 
generadoras de empleo y bienestar para el 
conjunto de Ia sociedad. Oue sean capaces 
de ayudarnos a pensar en el futuro y, lo 
mas importante, que sean actores principa
les de su construcci6n. 

Estoy persuadido que esas empresas exis
ten, que estan entre ustedes. Es con esta 
confianza que nos ponemos a trabajar. 

La viabi I idad de un proyecto esta en rela
ci6n directa con su capacidad para identi
ficar y potenciar tendencias que ya existen 
o se insinuan en Ia realidad. A falta de ello 
un proyecto se convierte en un vano ejerci
cio de voluntarismo pol ftico. 

AI imaginary elaborar esta iniciativa de in· 
tegraci6n entre Argentina y Brasil hemos 
evaluado con realismo Ia situaci6n y con
clu I do que, en efecto, contamos con em
presas y empresarios dispuestos a explorar 
las nuevas oportunidades de cooperaci6n e 
intercambio que se abren para nuestros dos 
palses. 

Senor Presidente: 

Ouiero hacer una menci6n especial a los 
empresarios y trabajadores argenti nos. Co
mo todos ustedes sa ben, Ia pol ftica econ6-
mica del gobierno anterior, a traves de una 
apertura indiscriminada al exterior, afect6 
gravemente el par que industria I i nstaladol 
en el pals. Trabajadores y empresarios 
argentinas saben claramente lo que signifi
c6 esa pol ftica y esa experiencia hace que 
tengan agudizados los sistemas de alarma y 
los mecan ismos de defensa. 

Nosotros queremos contar con su reflex ion, 
su colaboraci6n y todo el empuje de traba
jadores y empresarios. 

Para ello estamos ofreciendo participar de 
un programa que tiene todos los recaudos y 
las salvaguardas que faltaron en el pasado 
reciente y que esta animado de una profun
da convicci6n en el destino industrial de Ia 
Argentina. 

Oueremos que el sector privado y el sector 
publico trabajen juntos en este proyecto. 
Para Ia Argentina el desaflo del crecimien· 
toes impostergable. 

Crecer no s61o significa asegurar Ia indis
pensable rentabilidad empresarial. Significa 
tambien aumentar Ia ocupaci6n y generar 
los excedentes que nos pennitam realizar 
las inversiones necesarias, mejorar Ia distri
buci6n de Ia riqueza nacional y hacer del 
pals el ambito de realizaci6n personal y 
colectiva de cada uno de sus habitantes. 

Como vemos nosotros este proceso de in
tegraci6n? Lo vemos gradual en un comi
enzo pero apuntando a un crecimiento sos
tenido. Lo vemos impulsor del intercambio 
comercial, pero no solamente como un 
acuerdo de ampliaci6n del comercio. Se 
trata, mas bien, de un proceso donde en 
forma equilibrada y simetrica, optimicemos 
las posibilidades de cada una de las partes. 

Como toda experiencia nueva, involucra un 
trabajo de aprendizaje y de conocimiento 
mutua que ira removiendo obstaculos y pre
juicios y dilatando el ambito de Ia coopera
ci6n. Nos proponemos acompafiarla paso a 
paso para evitar distorsiones, conscientes de 
que esta primeira etapa es Ia piedra funda
mental sobre Ia cual se podra luego cons
tru f r y avanzar hacia acuerdos mas amp I ios. 
Desde una perspectiva mayor, Ia red de 
contactos e intereses comunes que habra de 
ir emergiendo de Ia integraci6n consolidara, 
sin duda, los vfnculos de paz entre nuestros 
dos palses y se traducira en una presencia 
activa y vigorosa en el campo internacional. 

No pretendemos embarcarnos en una con-
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frontaci6n esteril e infructuosa con los 
grandes centros, sino fortalecernos mutua
mente para asegurar un mejor entendimien
to y una mayor capacidad de negociaci6n 
que coloque sabre nuevas bases Ia pol ftica 
de cooperaci6n internacional. 

El proceso de integraci6n noes una alterna
tiva a Ia refonna de nuestras estructuras 
econ6micas y productivas. Dichas reformas 
son necesarias, ya estfm en curso y habn3n 
de ir ampliandose en el vasto esfuerzo par 
Ia modern izaci6n de nuestros pa (ses. Pero 
habra de ser menos diffcil afrontar esta 
tarea en el marco de una poHtica de inte
graci6n coherente y ambiciosa. 

Este camino que hoy comenzamos a transi
tar debe crecer con el aporte mutua en va
rias direcciones. Par un lado, extendiendo 
progresivamente las areas de complementa
riedad comercial, tecnol6gica y productiva. 
Par otro, proyectando Ia ampliaci6n del es
pacio econ6mico regional mas alia de Brasil 
y Argentina. 

En este sentido, este programa de coopera
ci6n bilateral es congruente con nuestros 
esfuerzos multilaterales en el seno de Ia 
ALADI. Estamos convencidos que una re
laci6n s61ida entre Brasil y Argentina sera 
un elemen.to dinamizador de Ia regi6n y 
pennitira, progressivamente, Ia instrumen
taci6n de programas especfficos con Ia par
ticipaci6n de otros pa fses. 

Los polfticos, par fin, son piezas claves en 
Ia construcci6n de un espacio de coopera
ci6n e intercambio en raz6n de las carac
terfsticas propias de este proceso en nues
tro continente. 

Mientras que en Ia experiencia europea de 
integraci6n el campo econ6mico ofreci6 los 
puntas de encuentro a pafses de otro modo 
divididos y diferentes, nosotros tenemos 
.una historia y una postergaci6n comun que 
nos aproximan. 

De all ( que en nuestro caso podamos in
tentar un acercamiento paralelo en el en
tendimiento pol ftico y Ia integraci6n eco
n6mica. 
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Somas protagonistas del desafCo que Ia 
historia nos propane y que los dos gobier
nos hemos decidido encarar. Nosotros sen
timos que Ia tarea es necesaria y que el 
objetivo es posible. 

El horizonte que aqul estamos desenando 
es un reto a Ia creatividad y Ia iniciativa de 
todos. 

Juntos Brasil y Argentina, juntos sector pu
blico y sector privado avancemos par este 
camino, conocedores de que nuestros pue
blos esperan de nosotros alga mas que el 
manejo razonable de una coyuntura econ6· 
mica adversa y que habran de juzgarnos par 
nuestra capacidad de plasmar un proyecto 
concebido de frente al futuro. 

Senor Presidente: 

Compartimos un nuevo entusiasmo al que 
concebimos fruto del esfuerzo y de Ia crea
tividad de Ia democracia. De una democra
cia que necesita hombres como usted, senor 
Presidente Sarney. Ouiero subrayarlo aun 
sabiendo que con ella vulnero Ia sencillez 
que caracteriza su personalidad. 

Se que detras de los acuerdos, detras de 
este renovado impuiso par Ia integraci6n, 
esta su decision y su lucidez pol ftica, las 
mismas que usted supo exhibir con entere
za y senorio en circunstancias diffciles para 
Ia renaciente democracia del Brasil. 

Senor Presidente: 

Todo nos une y nada nos separa. Acabamos 
de probarlo y de convertirlo en letra y en 
esp(ritu. Que sigamos, de hoy en mas, de
mostrando d (a a d (a que todo nos une y 
nada nos separa. Alzo par eso mi copa, y 
brindo par Ia ventura personal del senor 
Presidente, par el pueblo hermano del Bra
sil, y par este porvenir que hemos fundado. 
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DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores, 

Vivo este rnornento corn a clara consciencia 
de seu significado hist6rico. Os projetos 
coflstantes da Ata de lntegra<;:ao que ontern 
assinarnos tern condi<;:oes de alterar radical
mente a pr6pria natureza do relacionarnen
to bilateral argentino-brasileiro. Cria-nos, 
para hornens de Governo e ernpre~rios, po
l rticos e trabalhadores, urn extraordinario 
projeto cornurn. Projeto inedito nos anais 
da experiencia h ist6rica dos pa lses ern 
desenvolvirnento e que s6 a for<;:a de urna 
amizade tradicional, alirnentada pelas con
vergencias que se renovararn nos u ltirnos 
anos •. pode explicar. 

Trabalharnos, o Presidente Alfonsrn e eu, 
com a melhor argamassa de quem faz pro
pastas novas na vida internacional: a con
fian<;:a e o respeito rnutuo, a hist6ria de urn 
relacionarnento rnoldado pela paz e pelo 
intenso e flu ido · dialogo diplornatico e as 
esperan<;:as ria extraordinaria capacidade de 
nossos povos ern desenhar, corn real isrno e 
audacia, projetos de transforrna<;:ao. 

As condi~oes .pol lticas sao perfeitas. As 
longas noites do sofrirnento autoritario nos 
dao a certeza de que a constru<;:ao dernocra
tia e irreversrvel. E, assirn, criarnos, argenti
nas e brasileiros, sensibilidades comuns, 
que renovarn a nossa capacidade de olhar, 
juntos, para o futuro de nossos parses e de 
nossa America Latina. 

As dificuldades econornicas que a crise in
ternacional rnultiplica nos alertararn para a 
necessidade de passos realrnente novos e 
efetivos na busca. de integra<;:ao. Aqui, nao 
ha rnais espa<;:o para a ret6rica. Era neces~
rio que pianos, propostas e rnetas rnuito 
concretas fossern del ineadas, e urn extraor
dinario trabalho de negocia<;:ao conseguiu, 
ern pouco tempo, mas corn seguran<;:a e 
inteligencia, fonnular urna irnportante base 
de rnecanisrnos de integra<;:ao. 

Agora, e o rnornento de convoca<;:ao da so
ciedade, e rnuito especialmente dos ernpre
sarios, para dar sentido concreto ao traba
lho. A novidade do desafio sera estimulan
te para quem, ao Iongo dos anos, criou a 
industria e agricultura modernas da Ame
rica Latina, enfrentando, tantas vezes, con
di<;:oes de cornpleta adversidade. 

Alias, foi, em rnomentos de adversidade 
e crise, que soubernos, na America Lati
na, encontrar as solu<;:oes pr6prias e auto
nornas para o crescimento. 

Nosso desafio nao e pequeno: superar bar
reiras e, ate preconceitos que ainda nos 
separam; somar recursos e talentos para 
conseguir criatividade; cooperar para inte
grar; equilibrar, na integra<;:ao, as dimen
soes bilateral, regional, e, rnesmo, a rnun
dial, ja que, juntos, terernos urna voz mais 
forte no cenario internacional; olhar con
fiantes o futuro. Numa palavra, crescer 
juntos, construir juntos. 

Vamos tornar realidade o sonho de nosso 
antepassado, e o seu sonho maior, que e o 
da fratern idade dos povos latina-america
nos. 

Vamos lan<;:ar, corn lucidez, a base salida 
para a constru<;:ao de urn espa<;:o economi
co rnaior que, pela sua pujan<;:a e dinarnis
rno, venha a eliminar a pobreza de nossas 
terras e coritribua para unir a America La
tina, em destine de paz e progresso. 

Sern a America Latina como patria rnaior, 
sern a convic<;:ao de que a Argentina e o 
Brasil a ela pertencem e ao seu destino es
tao indissoluvelrnente ligados, nada valeria 
do que hoje iniciamos. 

A integra<;:ao de nossos palses sornente ga
nha sentido pleno no marco da unidade 
lati no-americana. 

Nao nos propusemos utopias. Estamos con
vencidos que meta tao arnbiciosa s6 pode 
ser conquistada palrno a palmo, etapa a 
etapa, sem a ilusao de esquernas cuja pr6-
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pria ambicao revela o desconhecimento dos 
obstaculos e das dificuldades que a reali
dade impoe. 

Oueremos constru ir sol idamente, consci
entes do enorme esforco pol ftico que isto 
requer, da peciencia para hannonizar inte
resses legltimos, da sinceridade para diluir 
a relutancia dos eternos ceticos. 

Sabemos que a integracao de nossas econo
mias e posslvel porque nosso projeto se in
sere em um quadro de consol idacao da de
mocracia; de eliminacao da miseria; de afir
ma<;:ao cultural e pol ftica de nossos povos. 
Crescer, hoje, para n6s, argentinas e brasi
leiros, significa alcan<;:ar melhores padr5es 
de justi<;:a social e eliminar privilegios. Por 
isto, podemos crescer juntos. 

Esta expressao mesma sintetiza a esperan
<;:a de nossos Governos, que sabem represen
tar ela o desejo maior de nossos povos. 
Crescer para ocupar as maos dos que cla
mam pelo direito ao trabalho; juntos, para 
ampliar os mercados, possibilitar as econo
mias de escala, alcan<;:ar novas tecnologias, 
aumentar a livre competi<;:ao e reduzir os 
custos; crescer, para que a eficacia do mer
cado maior multiplique os frutos do traba
lho e a prosperidade se torne o quotidiano 
de todos e nao mais o privilegio de poucos. 

Somente em um regime democratico pode 
florescer a livre iniciativa e somente a justi
<;:a social pode torna-la duradoura. 

Em um processo de integra<;:ao, que preten
de unir nossas economias para fortalece-las, 
podem os governos apenas delinear a mol
dura jurfdica e estimular a a<;:ao dos agentes 
econt>micos privados. Nao serao os gover
nos que farao a integra<;:ao de nossas econo
mias: empresarios e trabalhadores sao os 
que podem transfonna-la em realidade. 

A integra<;:ao ten~ de ser gradual, flexfvel e 
equilibrada. Somente com a cria<;:ao de in
teresses comuns e a certeza de que os frutos 
do esfor<;:o serao partilhados innamente; 
somente com a sabedoria da flexibilidade 
que contorna os obstckulos para melhor 
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venc8-los; somente com a pac1encia do 
gradualismo que avan<;:a, consolida e cons
tr6i, evitando a qu imera dos esquemas 
grandiosos e apressados, fadados ao fracas
so; somente com base nos princfpios que 
elaboramos com o metoda da cautela e 
com a visao da audacia realizaremos o pro
grama de cooperayao e integra<;:ao econO
mica que pod~ra ser, bem sucedido, o inl
cio de uma uniao ainda mais profunda en
tre nossos povos. 

Confio nos empresarios argentinas e brasi
leiros. Sei de sua capacidade em superar os 
obstaculos e criar riquezas em condi<;:oes 
adversas. Sei do seu espfrito publico. 

Estou absolutamente certo de que os 
senhores saberao, a partir do nucleo estra
tegico dos bens de capital, aproveitar as 
vantagens que o mercado progressivamente 
ampliado lhes oferecera. E novas realidadE;lS 
econt>micas serao forjadas para o beneficia 
dos nossos povos. 

0 realismo dos princfpios de equilfbrio, 
gradualismo e flexibilidade, o carater es
tragegico dos projetos agrfcolas e indus
triais selecionados, a prudencia dos meca
nismos delineados, a ideia central de que 
cabe ao Estado prover o marco jurfdico das 
salvaguardas e estlmulos em que os empre
sarios livremente competirao como dfnamo 
desse processo, o espfrito de fraternidade e 
de confianca em que trabalharam os argen
tinas e brasileiros para elaborar esta primei
ra e crucial etapa do processo de integra
<;:ao: sao as funda<;:oes para um processo 
econCmico que tem perfeita viabil idade e 
ha de alcan<;:ar pleno exito. 

Removemos os obstaculos e criamos os es
tf mu I os: cabe agora aos senhores aqu i pre
sentes, e a todos os empresarios, como cida
daos, compreender a dimensao hist6rica 
deste momenta e, como representantes do 
setor privado, lan<;:ar-se ~ obra de expandir 
e integrar nossas economias para o maior 
bem-estar de nossos povos, em um clima 
pennanente de paz, democracia e progresso. 

Muito obrigado. 
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argentina, brasil e uruguai analisam 
processo de integra~io mutua 

Os presidentes da Argentina, Brasil e Uru
guai mantiveram hoje uma reuniao de traba
lho para analisar o processo de integra<;:ao 
entre os tres pa lses. Os presidentes Sarney e 
Alfonsln, acompanhados por seus colabora
dores mais imediatos fizeram uma detalhada 
exposi<;:ao dos protocolosde integra<;:ao eco
nomica entre Brasil e Argentina que serao 
assinados hoje. 0 presidente Sanguinetti ma
nifestou seu apoio a essa iniciativa que con
siderou de fundamental importancia para o 
futuro dos tres pa (sese do processo de i nte-

Comunlcado de imprensa, diwlgado em Buenos Aires, em 
29 de julho de 19B6, logo ap6s o encontro dos Presidentes 
da Argentina, Raul Alfonsfn, do Brasil, JoR Samey, e do 

Uruguai, Julio Maria Sanguinetti. 

gra<;:ao de toda America Latina. Os presiden
tes Sarney e Alfons(n convidaram o presi
dente do Uruguai a analisar conjuntamente 
os procedimentos que permitam a este pals 
associar-se a este processo, especialmente em 
fun<;:ao dos acordos de coopera<;:ao e inte
gra<;:ao economica que o Uruguai ja firmou 
com a Argentina eo Brasil. Para isso os tres 
mandatarios concordaram em instruir seus 
chanceleres e ministros de economia para 
que nos pr6ximos 90 dias fa<;:am reunioes 
para concretizar essa decisao. 

comunicado conjunto relata os entendimentos 
do presidents jose sarney na argentina 

A convite do Presidente da Na<;:ao Argenti
na, Doutor Raul Ricardo Alfonsln, o Pre
sidente da Republica Federativa do Brasil, 

Doutor Jose Sarney, real izou ume vis ita de 
Estado a Republica Argentina nos dias 28, 
29 e 30 de ju lho de 1986. 

0 Presidente Jose Sarney foi recebido pelo 
Congresso da Na<;:ao Argentina em sessao 
conjunta do Senado e da Camara de Depu· 
tados, ocasiao em que foi saudado pelo 
Vice-Presidente da Republica e Presidente 
do Senado da Na<;:a'o, Doutor Victor Hip61i
to Martfnez. 0 presidente Sarney pronun
ciou um discurso perante ambas as camaras. 

lgualmente, realizou uma visita de cortesia 
a Corte Suprema de Justi<;:a, tendo sido 

Comunicado de imprensa conjunto Brasil-Argentina, divulgado 
ern Buenos Aires, em 30 de julho de 1986, ao final da 

visita do Presidente JoR Sarney aquele pafs. 

recebido por seu Presidente, Doutor Jose 
Severo Caballero. 

Ambos os Presidentes mantiveram uma reu
niao de trabalho como Presidente da Repu
blica Oriental do Uruguai, Doutor Julio M. 
Sanguinetti, que, para tal efeito, viajou a 
Republica Argentina em 29 de julho de 
"1986. 

A visita do Chefe de Estado brasileiro per
mitiu continuar os trabalhos iniciados em 
lgua<;:u nos dias 29 e 30 de novembro de 
1985 pelos dois Presidentes, cujos primei
ros e auspiciosos resultados ficaram refleti
dos nos acordos alcan<;:ados nesta oportuni
dade. 

r-.Jesse sentido, os Presidente Jose Sarney e 

21 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Rau~ Alfon~ln_ firmaram a Ata para a lnte
grac;ao Brasile1ro-Argentina, da qual fazem 
parte, como anexos, 12 Protocolos referen
tes aos seguintes temas: bens de capital tri
go, complementac;ao do abasteciment~ ali
rnentar, expansao do comercio, criterios 
para. a renegociac;ao do Acord a de Alcance 
~arc1al ~9 1, empresas binacionais, assuntos 
f1_nanc~1ros, fundo de investirnentos, ener
~la, b1otecnologia, estudos econornicos 
mfonnac;ao irnediata e assistencia reclproc~ 
em caso de acidentes nucleares e emergen
cias radio/6gicas, a~sirn como coopera98'o 
no setor aeronautico. 

Durante suas conversac;5es, ambos os Presi
dentes expressaram sua convie<;:ao de que 
a_ a~sinatu ra da A ta para a 1 ntegrac;ao Bra
s1le1ro-Argentina constitui o ponto de 
partida para urn processo de integrac;ao mo
derno, atraves de urn prograrna de aplica98'o 
gradual, de carater setorial, que perrntira c 
incremento quantitativa e qualitative do in
tercambio e o crescimento de ambas as eco
nomias como objetivo de elevar o n (vel de 
renda e de vida de seus povos. 

Sublinharam corn especial satisfac;:ao que o 
processo de integrac;ao economica que ini
ciam os Protocolos finnados depende em 
forma substantiva da criatividade e iniciati
va· dos empresarios de ambos os pa lses, ja 
que eles Serao, em ultima instancia, OS que 
deverao d i nam izar este mercado potencial 
para lograr seu crescimento e modernizacao 
dentro de um marco de novas oportunida
des. 

0 Presidente Sarney e o Presidente Alton
sin, conscientes de que o infcio deste pro
cesso de integrac;:ao entre os dais pa(ses e 
um fato de indubitavel alcance hist6rico, 
80mprometeram seus esforc;:os pessoais para 
que o rnesmo atinja os objetivos persegu i
dos. 

Para dar continu idade aos trabalhos, deci
diram criar a "Comissao de Execuc;:ao do 
Programa de I ntegrac;:ao Brasileiro-Argenti
no", que devera reunir-se a cada seis meses 
para aval iar o cumprimento do Programa 
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finnado e prop~r, em forma dinamica as 
correc;:5es e/ou ampliac;:5es que se consfde
rem necessarias. 

Os dais Primeiros Mandataries reiteraram 
enfaticamente a importancia que atribuem 
ao processo de integracao bilateral como 
rne_io de fortalecer as institu ic;:5es represen
tatlvas e dar estabil idade ao sistema demo
cratico. 

Ambos os Presidentes expressaram sua sa
tisfa<;:ao pelo estado em que se encontram 
as diversas iniciativas de cooperac;:ao bilate
ral entre o Brasil e a Argentina, em especial 
nas areas economico-comercial, energetica, 
nuclear, cienHfico-tecnol6gica, da industria 
aeronautica, dos transportes e das comuni
cac;:5es, da educac;ao e cultura, assim como 
da cooperac;:ao fronteiric;:a. 

Destacaram a importancia da cooperac;:ao 
em materia de complementac;:ao aeronauti
ca e sublinharam o alto interesse que con
ferem ao Protocolo de Cooperac;:ao Aero
nautica subscrito nesta oportunidade entre 
ambos os Governos, assim como ao Acor
do de Cooperac;:ao Tecnica e Industrial de 
17 de janeiro de 1986. 

Os Presidente Raul Alfonsln e Jose Sarney 
reiteraram sua convicc;:ao de que os usos 
da energia nuclear para fins pacfficos sao de 
especial importancia para o desenvolvimen
to econ~rnico e social de suas respectivas 
nac;:5es. Reafirmaram sua decisao de preser
var ambos os pafses e a regiao do desenvol
vimento e i ntroduc;:ao de ann as nucleares. 

Neste contexte, manifestaram sua satisfa
c;ao pelos progresses realizados pelo Grupo 
de Trabalho criado pela Declarac;:ao Conjun
ta sabre Pol ftica Nuclear de lguac;:u, ern 30 
de novembro de 1985, destacando o valor 
da cooperac;:ao bilateral como instrumento 
eficaz para alcanc;:ar o domlnio tecnol6gico 
nesse campo e consolidar um clima de con
fianc;:a, fortalecer 21 paz, a seguranc;:a e o de
senvolvimento da regiao. 

Ambos os Presidentes detenninaram que o 
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mencionado Grupo prossiga seus trabalhos1 
para lograr os objetivos formulados na De
clarac;:ao Con junta soore Pol ftica Nuclear de 
lguac;:u. 

Com o mesmo espfrito de favorecer o surgi
mento de um espac;:o comum entre as duas 
Nac;:oes, ambos os Presidentes coincidiram 
na importancia de estimular a integrac;:ao 
das regioes e comunidades fronteiric;:as de 
ambas as nac;:oes. 

Depois de avaliar a consistencia e amplitu· 
de dos vfnculos existentes entre os dais 
pafses, os Presidentes conclu fram que o 
relacionamento bila-,~ 31 chegou a uma eta
pa de maturidade que reflete a crescents 
aproximac;:ao entre brasileiros e argentinas. 

Os Chefes de Estado coincidiram na analise 
sabre a magnitude do desafio hist6rico que 
o Brasil e a Argentina enfrentam para asse
gurar o desenvolvimento e bem-estar para 
seus povos, e para garantir a independencia 
::Je suas nac;:oes, nu m regime democratico de 
paz, liberdade e justic;:a social. Como respos
ta a este desafio, ressaltaram a importancia 
sem precedentes das decisoes tomadas du
rante a presente visita. 

Expressaram a firme convicc;:ao de que tais 
decisoes correspondem aos desejos de am
bos os povos de juntar seus esforc;:os para 
lograr um crescimento mais dinamico, que 
permita a modernizac;:ao de ambos os paf
ses. 

Sob esta perspectiva auspiciosa e renovado
ra, os dais Mandataries consideram que os 
Acordos firmados representam uma mani
festac;:ao transcendente do prop6sito co
mum de abrir novas horizontes para a co
operac;:ao e integrac;:ao, dentro dos princf
pios e idea is da democracia e da sol idarieda
de lati no-americana, que nao se I i mite as 
suas relac;:oes bilaterais, mas que esteja aber
ta a outras nac;:oes da regiao. 

Durante as conversac;:oes que mantiveram 
no transcurso da visita, os dais Presidentes 
examinaram tambem os principais proble
mas politicos e economicos da conjuntura 
regional e mundial, havendo verificado 
com satisfac;:ao a grande coincidencia de 
pontos de vista que existe a tal respeito en
tre o Brasil e a Argentina. 

Ao exam inar, ern particular, a questa a da 
dfvida externa, reiterararn a irnportancia 
das propostas fonnuladas pelo Consenso de 
Cartagena e sua vontade de continuar neste 
esforc;:o de convergencia latina-americana 
destinado a lograr soluc;:oes que signifiquern 
urna reduc;:ao substancial do onus dos servi
c;:os da d fvida e que, par sua vez, assegurem 
o crescirnento nos pa fses devedores. 

Reafinnaram que a gestao negociadora do 
Grupo de Contadora, respaldada pelo Gru
po de Apoio, e a rnelhor via para lograr a 
soluc;:8o do conflito centro-americana, rei
terarn sua convicc;:ao de que os eventuais 
acordos que se alcancern devern ser parte de 
urn contexto pol ftico regional que torne 
possfvel a paz. Nesse sentido, recordararn a 
vigencia da Mensagem de Caraballeda para 
a Paz, a Seguranc;:a e a Dernocracia na Ame
rica Central e da Mensagem do Panama de 
7 de junho ultimo. 

0 Presidente Jose Sarney expressou ao Pre
sidente Raul Alfonsfn seus agradecimentos, 
assim como os de sua Senhora esposa e os 
de sua comitiva, pela calorosa hospitalidade 
e fraterna acolh ida recebida durante sua es
tada na Republica Argentina. 

0 Presidente Sarney fonnulou ao Presiden
te da Nac;:ao Argentina, Doutor Raul Alfon
sfn, e Senhora esposa, urn convite para que 
vis item oficialrnente a Republica Federativa 
do Brasil, o qual foi aceito de bam grado. A 
data prevista sera de term in ada oportuna
mente pelos canais diplomaticos. 

Buenos Aires, em 30 de julho de 1986.* 

• Na s~§o Tratados, Acordos, Convenios, pagina 94, os textos dos Acordos bilaterais entre o Brasil e a Argentina, assinados 
durante a visita do Presidente Jos6 Sarney aquele Pais; na ~iio Mensagens, pllgina 133, os textos das mensagens do Presi· 
dante Jos6 Sarney ao Presidente Raul Alfonsin, ao ingressar e ao deixar o espaco ~reo argentino. 
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presidente jose sarney nos 
estados unidos da america 

Discurso do Presidente Josll Sarney, em Washington, em 10 de 
llltembro de 1986, por ocasilo de sua chegada il Ca• Branca. 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSI: SARNEY 

Grqto pelo seu convite e par suas amaveis 
palavras, que mostram o alto aprec;:o que 
Vossa Excelencia tem pelo Brasil e par seu 
povo. 

Gostaria de falar-lhe sabre a amizade e 
sabre muitos outros assuntos, mas meu in
gles e muito pobre. Meu esforc;:o em falar a 
I fn9Ua e urna maratona de boa-vontade. 

Renovo a palavra amizade. Ela diz tudo. 
Brasil e Estados Unidos, nossos povos, nos· 
sa hist6ria,nosso velho relacionamento. 

Estivemos juntos, lado a lado, na paz e na 
ultima guerra. Estaremos juntos na constru· 
c;:ao do presente e do futuro. 

Todos os brasileiros sentem-se felizes com 
seu convite: nosso encontro reforc;:a a 
democracia no Brasil e na America Latina. 
Assim entendo. 

A unica ideologia do Brasil e a democracia. 
Ela nos guia e nos permitiu veneer os desa
fios que tivemos de enfrentar no passado 
recent e. 

Estamos em pe outra vez. 

Precisamos de amigos como os Estados Uni-

dos. Precisamos de parceiros para o nosso 
cresc i men to. 

Presidente Reagan, 

N6s admiramos seu desempenho, sua forc;:a, 
sua tenacidade, sua I ideranc;:a. Suas qual ida
des inspiram confianc;:a ao povo norte-ame
ricana. 

Vossa Excelencia deu uma decisiva contri
buic;:ao pessoal as relac;:oes entre nossos 
pafses em um momenta de grande incerte
za. 

Agora, quase quatro anos depois de sua vi
sita, o Brasil e um pals diferente. Um novo 
pals. 

A conciliac;:ao e a mudanc;:a nos ajudaram a 
concluir uma transic;:ao pacifica para um 
governo livre e democratico. Estamos cres
cendo rapidamente outra vez, estamos cum
prindo nossas obrigac;:oes, nosso povo tem 
mais empregos e melhores salarios. 

N6s acreditamos, como os norte-america
nos, na I ivre empresp como a base para o 
desenvolvimento. Sabemos que a liberdade 
pol ftica nao consegue sob reviver onde deS3· 
parece a liberdade economica. 

Vossa Excelencia disse certa vez que o Bra-
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sil era uma fon;a em favor da modera<;:aa e 
do equilibria. 

Estamos orgulhosos dessa avaliac;:ao. 

Dedicaremos todos os nossos esforc;:os para 
continuar a ser uma forc;:a pela estabilidade 
e pela paz. 

Nosso encontro marcara urn novo comec;:o 

em nossas relac;:oes. Relac;:oes que estao ba
seadas em objetivos e valores comuns e em 
mutua respeito par nossas diferenc;:as. 

A senhora Reagan, Marly e eu desejamos 
expressar nossa mais amistosa saudac;:ao, 
agradecendo-lhe pela calorosa ·acolhida com 
a qual estamos sendo distinguidos. 

Senhor Presidente, no Brasil se diz: quem 
tern urn amigo tern duas almas. 

Brasil, Estados Unidos. Duas almas. Urn 
unico destino. 0 destino da amizade. 

Mu ito obrigado. 

ronald reagan homenageia· o 

presidente jose sarney 

Ouvi as palavras de Vossa Excelencia com 
sincera emoc;:ao. Elas representam a amiza
de e simpatia desta visita inesquecfvel que 
fazemos a Washington. 

Trouxe a palavra de urn pals que se trans
forma, em seu mais nobre projeto hist6rico: 
o ·de ser uma democracia plena, em que ali
berdade pol ltica tenha na vida economica e 
social a sua correspondencia. Em que essa 
liberdade seja instrumento e valor da dign i
dade humana. 

Os Estados Unidos sao a terra onde a liber
dade e a participac;:ao frutificam no mais ex
traordinario progresso material e social da 
hist6ria. 

Na grande variedade de valores que nos 
aproximam, a vontade de compreensao re
clproca e de convergencia e a base sabre a 
qual temos a liberdade, cada urn, de sen11os 
n6s mesmos. 

Encontrei em Vossa Excelencia urn interlo
cutor permanentemente interessado e aber-
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Discurso do Presidente Jose Sarney, em Washington, em 
10 de setembro de 1986, por ocasi§o de jantar que I he foi 

oferecido pelo Presidente Ronald Reagan, na Casa Branca. 

to a tudo que possa aperfeic;:oar a-longa e 
sempre renovada amizade entre o Brasil e 
os Estados Unidos. Essa capacidade de im
primir sua marca pessoal e decisiva no estilo 
e na substancia da Presidenc~a e da hist6ria 
dos Estados Unidos e, sem d6vida, a expres
sao inconfundlvel de suas qualidades de es
tadista, que o povo norte-americana tern 
aplaudido de forma consagradora. 

Esta e uma hora de confratern izac;:ao, mar
cada pelas atenc;:oes e pela hospitalidade 
com que os norte-americanos nos tern tra
tado. 

Deixo aqui meu testemunho reconhecido 
pelo esforc;:o, transparente a cada passo, que 
o Governo dos Estados Unidos fez para 
transformar em sucesso esta visita, ternan
do-a urn porito especialmente elevado nas 
nossas relac;:oes. 

Desejo registrar tambem a homenagem que 
Marly e eu prestamos, em nome dos brasi
leiros, ~ Senhora Nancy Reagan, cujo tra
balho incansavel em favor das mais nobres 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

causas humanas desperta a admira<;ao e a 
solidariedade do Brasil. 

Animado pelas encorajadoras perspectivas 
que se inauguram para as nossas rela<;:oes, 
convido todos os presentes a comigo brin
darem pela secular amizade entre brasileiros 

e norte-americanos, pela grandeza e prospe
ridade dos Estados Unidos da America e 
pelo ~xito e felicidade pessoais de Vossa 
Excelencia e da Senhora Reagan. 

Muito obrigado. 

sarney na organiza~ao dos estados americanos: 

mudan~a e concilia~io 

Muito obrigado, senhor Presidente, por suas 
generosas palavras de sauda<;:ao e acolhida. 
Seja-me permitido aqui homenagear, na 
pessoa de Vossa Excelencia, o novo tempo 
que o Haiti, primeira patria livre da Ameri· 
ca Latina, soube inaugurar para os seus fi· 
lhos. 

Venho a esta tribuna das Americas orgulho
so de ser o portador da palavra de um novo 
Brasil, reencontrado com a democracia e 
mais do que nunca comprometido com os 
princfpios da paz, da concordia e do res
peito aos direitos humanos, que estao na 
base da carta desta Organiza<;:ao. 

Mu ito obrigado. 

Pe<;:o a todos os senhores, que aqu i tao dig
namente representam a voca<;ao de frater
nidade e coopera<;:ao do nosso continente, 
serem os interpretes, junto a seus povos, da 
calorosa mensagem de amizade que os 
brasileiros devotam a todos os seus innaos 
americanos. 

Mi nha homenagem, tambem, ao senhor 
Secretario-Geral da Organiza<;ao dos Esta
dos Americanos, Embaixador Baena Soares, 
cuja dedica<;:ao e competencia na sua impor
tante missao tem sido unanimemente reco
nhecidas. 0 Brasil orgulha-se de ter podido 
dar essa contribui<;§'o a OEA. 

Discurso do Presidents Joslt Sarney, em Washington, em 11 de 

setembro de 1986, por ocasi§o da Sess§o Solene do Conselho 
Permanente da Organizac§o dos Estados Americanos (OEA). 

Minha presen<;:a neste foro e um tribute que. 
desejo prestar ao esplrito de coopera<;ao e 
dialogo que preside os trabalhos que aqui 
realizam, maos dadas, os povos das ameri
cas. 0 Brasil sempre esteve a frente na 
longa marcha que o pan-americanismo reali
zou, desde as conferencias de natureza jurl
dica do sEkulo passado ate os anos mais re
centes, quando a Organ iza<;ao passou a vol
tar-se cada vez mais para os temas da coo
pera<;ao economica e do desenvolvimento. 

Mais do que um patrimonio hist6rico da 
amizade interamericana, a refletir fielmente 
o grau de coesao e entendimento entre seus 
membros, constitui a OEA um recurso pas
to a disposi<;:ao de nossos povos, uma estru
tura montada a servi<;:o da coopera<;ao e do 
dialogo nas Americas. E o foro por excelen
cia onde, no plano regional, podemos e de
vemos praticar a democracia que buscamos 
internamente e que deve ter base de apoio 
no plano das rela<;oes internacionais. 

Senhores representantes, 

Oemocracia, liberdade, desenvolvimento, 
bem-estar. Sao esses os fundamentos da es
tabilidade, a condi<;ao de toda a paz. Sao 
esses os objetivos desta organiza<;:ao, sao 
esses os objetivos do Brasil, tanto i nterna
mente como no plano i nternacional. 
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Quando lhes falo de um novo Brasil, tradu
zo a realidade a que nos levou a aplica<;:ao 
persistente do lema que marcou a transi<;:ao 
pol ltica no meu pals: mudanc;a e concilia
c;ao. Mudan<;:a porque a recessao, o autori
tarismo, a marginaliza<;:ao social e polltica 
geraram na propria sociedade brasileira for
<;:as irresistlveis de renova<;:ao. Concilia<;:ao 
porque o Brasil repudia sistematicamente o 
confronto e porque conciliar e associar to
dos em torno de interesses mais elevados e 
pennanentes, capazes por si mesmos de es
vaziar os radicalismos e criar o equilfbrio. 

0 Brasil mudou. Na vida pol ltica, estamos 
a caminho da plena institucionaliza<;:ao da 
democracia. Na vida economica, restaura
mos a confian<;:a nos valores do trabalho e 
da produ<;:ao, derrotamos uma infla<;:ao que 
nos exauria e retomamos o crescimento 
economico, que se expressa hoje em cifras 
elevadas. Na vida social, muito resta a fazer, 
mas come<;:amos por devolver ao nosso 
povo a esperan<;:a perdida em anos de reces
sao, de descaso social, de acumulo daquels;~ 

que e a nossa maior dfvida moral, a nossa 
dlvida social. 

0 Brasil de hoje acredita finnemente que a 
ordem internacional sera mais justa e esta
vel a medida que mais e mais governos de
n1ocraticos levem ao plano internacional, 
de forma legltima, a voz de seus povos. 0 
entendimento entre OS Estados e mais facil 
e duradouro quando os governos sao repre
sentatives. Nao ha guerra entre verdadeiras 
democracias. 

Os recentes acordos que o Brasil, a Argen
tina e o Uruguai firmaram sao um exemplo 
concreto de como e posslvel criar espa<;:os 
de entendimento e integra<;:ao economica, 
I ivre de desconfi an<;: as e riva I idades, entre 
pa lses renovados pel a democracia. 0 Esta
do democrativo ve sua a<;:ao externa fortale
cida quando seus parceiros compreendem 
que e a voz de seu povo que se faz ouvir. 

A adesao do Brasil a Conven<;:ao Americana 
de Direitos Humanos e exemplo cabal de 
como levamos no plano internacional uma 
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legftima aspira<;:ao da sociedacle brasileira, 
empenhada em garantir instrumentos adi
cionais de prote<;:ao aos direito$ civis, poli
ticos e sociais tao tenazmente reconqu ista
dos pelos brasileiros. 

0 mesmo profunda respeito pelos direitos 
dos povos irmaos da America Central faz 
do Brasil, hoje, um participante ativo da 
iniciativa de Contadora, atraves de sua pre
sen<;:a no grupo de apoio, e desejo de todos 
os brasileiros que a concil ia<;:ao, a democra
cia, a autodetennina<;:ao, a nao-ingerencia e 
a coopera<;:ao para o desenvolvimento criem 
bases para uma solu<;:ao definitiva e legltima 
da crise no istmo. Oueremos ver os povos 
centro-americanos integrados ao movimen
to de progresso e democratiza<;:ao da Ame
rica Latina, nao por imposi<;:oes ou pressoes 
externas, mas pela sua propria vontade e 
detennina<;:ao. Esses povos deram ao Iongo 
da hist6ria reiteradas mostras de sua capa
cidade de encontrar cam inhos pr6prios para 
os seus problemas. Cabe-nos incentiva-los 
nessa voca~:;ao, auxil iando-os com os instru
mentos a nossa disposi<;:ao, para uni-los. Ja
mais para fomentar a dissensao. 

A reflexao sobre a America Central leva na
tural mente nosso pensamento a outras for
mas de violencia que infelizmente amea<;:am 
a vida e a estabil idade pol ltica em nosso 
continente. A fome, o desemprego, a falta 
de teto, a can3ncia de educa<;:ao, a infancia 
desprotegida ainda marcam muitos dos nos
sos cenarios urbanos e rurais. Mais do que 
nunca, percebemos que diferentemente do 
que ocorre nos palses desenvolvidos oci-

dentais, na America Latina a democracia 
nao e ainda uma conquista definitiva. ~ 
ardua batalha. Luta quotidiana para levar a 
participa<;:ao a todos os setores da vida e 
nao apenas ao n fvel pol ltico. 

Nao devemos fugir de responsabilidades 
que sao inalienaveis. A hist6ria nao nos co
locou em posi<;:ao de relevo na vida de nos
sos pafses para assistinnos impasslveis ao 
correr do tempo, para sermos administra
dores de uma eterna esperanc;:a, de uma 
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confian<;:a inerte, tl espera de que, por si s6s, 
estas terras se transformem no novo mun
do. Nao somas, como dizia Hegel, nem "a 
terra do futuro", nem Ulll continente sem 
hist6ria. 

0 Brasil na'o tem poupado esfor<;:os para es· 
tar ~ altura desse desafio. Reconstru fmos 
nossa democracia. Criamos, com um novo 
tratamento da economia, milhares de em· 
pregos, come<;:ando a reverter uma situa<;:ao 
que levava inumeros brasileiros ao desespe· 
ro. Crescemos a uma taxa de mais de 8% ao 
ano nos u lti mos 17 meses. Cumpri mos ri
gorosamente, ai nda que com enorme sacri· 
ffcio, os nossos compromissos financeiros 
internacionais. 

E lutamos. Para que a nossa d(vida externa 
tenha u m tratamento pol ltico com vi sao de 
Iongo prazo e que os credores levem em 
conta a import~mcia da nossa estabilidade 
pol ftica e social. Lutamos contra o prate· 
cionismo que, injustificadamente, limita o 
acesso de nossos produtos a outros merca· 
dos, para preservar industrias obsoletas e 
pouco competitivas ou para proteger pro· 
du<;:oes altamente subsi diadas. 

0 poder civil consolidou-se no Brasil pela 
obra de engenharia pol ltica e econom1ca 
que vem real izando, com resultados concre
tes que se medem objetivamente. 0 Brasil 
tem voz mais I (mpida e clara no cenario in· 
ternacional. 

0 mesmo desejamos para toda esta Ameri· 
ca, sofrido continente de contrastes, pro
messa de uma liberdade muitas vezes adiada 
e que desejamos permanente. 

Os povos da America tem muitos instru
mentos t:l sua disposi<;:ao. Para fazerem ouvir 
a sua voz, para concertarem seus interesses, 
para negociarem seus pontes de vista e suas 
diferenc;:as com maturidade de seculo e 
meio de convfvio. 

Contadora e um exemplo dessa capacidade 
de articula<;:ao diplomatica ao servi<;:o de 
Jma boa causa. 0 consenso de Cartagena 

foi outra dessas iniciativas diplomaticas des
ti nadas a mostrar que a voca<;:ao deste con
tinente, mais do que trazer problemas, {J, 

apontar solu<;:oes de equ il (brio, duradouras 
porque sao legftimas. E legftimas porque le
vam em conta os interesses de Iongo prazo 
de todas as partes envolvidas com del icada 
e complexa questao da dfvida externa. 

A OEA e outre desses instrumentos, o mais 
complete deles. Nao posse deixar de evocar 
o papel de relevo que a Organ iza<;:ao esta 
chamada a ter no presentee no futuro. No
vas temas vem·se agregar tlqueles aos quais 
tradicionalmente este foro tem dado uma 
contribuicao expressiva, como o direito in
ternacional, os direitos humanos. A coope
ra<;:a'o em materia de forma<;:§o de recursos 
humanos. Pense, por exemplo, no desafio 
do combate ao narcotratico em todas as 
suas formas e etapas, da produ<;:ao ao con
sumo. A OEA, que ja promoveu iniciativas 
importantes sabre a mCjteria, como a recen
te conferencia do Rio de Janeiro e um foro 
adequado a coordena<;:ao entre os pafses di
retamente interessados na questao e a pro-

mo<;:Bo de novas iniciativas, como campa
nhas de esclarecimento publico e coopera
<;:§o com os governos e entidades nacionais. 

Senhores representantes, 

Fa la-se reiteradamente de u ma crise no sis
tema i nteramericano. Essa crise e real e cor
responde, no plano regional, ao que ocorre 
no plano internacional 90m diversas outras 
organ izac;:oes multi laterais. 

Porem nao se pode perder de vista que uma 
Organ iza<;:§o intergovernamental n§o e um 
ente autonomo. Antes de nada ela e um 
somat6rio de vontades soberanas: um orga
n ismo constru f do tl i mag em e semel han<;:a 
do conjunto de pa(ses que a formam e da 
rede de rela<;:oes que entre si esses parses 
mantem. Ela e, certamente, um reflexo des
sa real idade em que se mesclam poder e 
vontade polltica; mas pode ser, tambem, um 
element a d inam izador dessa real idade, des
de que os seus membros assim o desejem. 
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0 exemplo do Banco I nteramericano de 
Desenvofvimento e eloquente a respeito do 
que pode fazer a coopera<;:ao entre os pa ises 
americanos. Sua a<;:ao, ao Iongo destes mais 
de 25 anos de existencia, apresentou resul
tados concretos e beneficos em programas 
e projetos de desenvolvimento e em obras 
de infraestrutura que tiveram um efeito 
multiplicador em nossas economias. lnstru
mento valioso e indispensavel, 0 BID deve 
ter assegurado o desenvolvimento economi
co e social em nosso continente. Deve ser 
prestigiado e fortalecido com base nos mes
mos prop6sitos, nobres e progressistas, que 
inspiraram sua criayao e que sao tao atuais. 

A OEA sera aquila que n6s desejamos. As 
recentes reformas introduzidas pelo proto
colo de Cartagena encerraram um ciclo de 
moderniza<;:ao institucional, conferindo, in
clusive, maiores poderes _ao Secretario-Ge
ral, velha aspira<;:ao daqueles que desejavam 
ver fortalecida essa instancia neutra, de ma
gistrado. Temos u ma estrutura pol ftica e 
jurfdica a disposi<;:ao, Se quisermos, podere
mos fazer deste um grande foro de coorde
na<;:ao, co-nsu Ita e d ialogo entre nossos pa f
ses inclusive com vistas as discussoes que se 
processam em outros foros mundiais ou 
sub-regionais. 

0 Brasil acaba de propor nas Na<;:oes Uni
das com grande apoio da comunidade lati
na-americana, a desnucleariza<;:ao do Atlan
tica SuI, num esfor<;:o para preservar essa 

area como um espa<;:o de paz e coopera<;:ao 
entre os palses costeiros, livre das ameayas 
e dos conflitos oriundos de outras regi5es 
e de outras realidades estrategicas. 

A natureza regional do foro nao deve tolher 
nossa liberdade de utiliz&lo como tribuna 
de reivindica<;:oes e propostas, porque sabe
mos que elas se fazem aqui, com espfrito 
construtivo, com o unico prop6sito de levar 
ao plano internacional, em sua primeira ins
tancia, que e a nossa regiao, as inquieta<;:oes 
que legitimamente recolhemos em nossos 
paises. 

Dispomos de suficiente espa<;:o, nesta Orga
niza<;ao, para a discussao construtiva e para 
o adequado tratamento de questoes pol fti
cas e economicas. Nao nos deixemos sedu
zir pela atitude comoda e simples de trans
feri r para a organ iza<;:ao os nossos eventuais 
insucessos. 

Nao podemos deixar as gera<;:oes futuras 
apenas um legado de esperan<;:as, de pro
messas par cumprir. Fa<;:amo-nos julgar par 
nossas obras, par nossos feitos; e nao par 
nossa omissao. Esse e o espirito que deve 
orientar toda a<;:ao pol ftica e toda ay§o di
plomatica. Essa e a luz que o Brasil gostaria 
de ver acesa aqui, nesta Tribuna das Ameri
cas, no continente e em todo o mundo. 

Muito obrigado. 

sarney a george shultz: "amizade entre os 
povos se constr6i a base de respeito mutuo'' 

Agrade<;:o a gentileza das palavras com que 
Vossa Excel€mcia distinguiu o meu pafs e a 
mim mesmo. Elas traduzem o esplrito de 
cordialidade e entendimento que preside 
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Discuno do Presidente Jos6 Sarney, em Washington, em 
1 0 de setembro de 1986, par ocesilo do elmo~ que I he foi 

oferecldo pelo Secretllrlo de Estado norte-arnericano, 
George Shultz. 

minha visita aos Estados Unidos, que tem 
nesta confraterniza<;:ao um dos seus mo
mentos importantes. 
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Estamos aqui, reunidos com dezenas de 
amigos cuja maier identidade, neste mer 
mente, e seu interesse pelas rela<;5es entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

Sao rela<;oes que trazem a marca da H ist6-
ria e a converg~ncia de valores basicos e in
teresses recfprocos permanentes. A amizade 
entre os povos se constr6i ~ base de respei
to mutuo, de confian<;a e de compreensao 
das respectivas individualidades e anseios. 

Assim e, felizmente, entre n6s. Temos o 
mesmo intransigente apego ~ liberdade, a 
mesma insubstitu fvel determ ina<;ao de fazer 
do progressso e do bem-estar uma conquis· 
ta da livre participa<;ao de cada cidadao. 

Os amigos que aqui se encontram certamen
te reconhecem no Brasil um novo pals, re
constru f do em suas esperan<;as, devolvido 
·ao trabalho arduo de recuperar o tempo e 
as conquistas perdidas com a recessao e o 
arbftrio. Temos tido €lxito: na redemocrati
za<;ao, na luta pela reforma e pelo progresso 
social, na estabiliza<;ao da economia com 
crescimento, mas com austeridade e respon
sabilidade. 

0 Presidente Reagan disse esta manha que 
nenhuma Na<;ao deve crescer ~s custas das 
demais. N6s concordamos inteiramente. 

0 Brasil sempre cresceu gra<;as as suas po
tencialidades e pelo trabalho e pelo sacri
ffcio do seu povo. 

0 crescimento da nossa economia e do 
nosso comercio nos tem permitido cum
prir nossos compromissos. 

A medida que continuamos a crescer, es
taremos tambem contribuindo para a ex
pansao do comercio e da economia de 
todos os nossos parceiros. 

Nosso ~xito na'o serf! apenas o dos brasilei
ros. E o de uma mentalidade, de um mode
le econOmico, baseado na dignidade huma
na, na liberdade de empreend imento e no 
valor do trabalho e da produ<;ao. Ganha-

mos voz nova, uma presen<;a distinta entre 
nossos parceiros. Nosso crescimento refle
te-se na intensidade das nossas rela<;oes com 
o mundo. Desejamos somar, trazer contri
bui<;oes e solu<;oes, e e o que temos procu
rado fazer em todos os pianos, com equili
bria e sense de responsabil idade. 

Creio que essa e precisamente a base sobre 
a qual se assenta o sucesso desta visita, que 
todos sinceramente desejamos. Temos uma: 
ampla identidade a associar-nos. Os mati
zes pr6prios de cada nacionalidade, de cada 
hist6ria, podem contribuir, quando trata
dos com a franqueza e a confian<;a de ve
lhos amigos, par:a enriquecer nossas rela
<;5es e fortalecer o seu elevado grau de ama
durecimento. 

Vim aos Estados Unidos para trazer a pala
vra de um novo Brasil. Um Brasil que nao 
se apresenta ao mundo pedindo providen
cias que sao da sua competencia. Que nao 
hesita em assumir as suas imensas responsa
bi I idades como sociedade em transforma
<;ao, com inumeros obstaculos a superar, 
mas tambem com um imenso potencial hu
mane e de recursos. 

Vim a Washington porque as boas rela<;5es 
com os Estados Unidos, nosso maier par
ceiro econOmico, t~m importancia para o 
nosso projeto de desenvolvimento e de es
tabilidade polftica. Vim tambem porque 
acredito firmemente que os Estados Unidos 
tem um papel de grande realce na cria<;ao 
de um cenario internac.ional mais favoravel 
ao desenvolvimento. E o desenvolvimento 
nao e meta restrita aos pafses menos avan
<;ados social e economicamente, mas um 
processo cujos efeitos revertem em benefi
cia dos pr6prios pa(ses industrializados. 
Essa e tambem a nossa mensagem. 

Senhor Secretario de Estado, 

Agrade<;o-lhe mais uma vez esta oportuni
dade de ter contato com tantos amigos do 
Brasil. A amizade e, para mim, a palavra 
que define esta visita. Que a orienta. 
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E e ern nome dessa amizade que convido 
todos os presentes a cornigo brindarem 
pela crescenta prosperidade deste pafs, pe
lo progresso constante ern nossas relac;:oes e 
pela saude e ventura pessoais do Presidents 

Ronald Reagan, da Senhora Nancy Reagan, 
de Vossa Excel~ncia e da Senhora Shultz. 

Muito obrigado. 

sarney visita o "national press club" 

Ha urn ano e rneio esteve aqui Tancredo 
Neves, falando-lhes do que seria o Brasil no
vo que pensavamos. Hoje estou eu aqui 
para falar-lhes desse novo Brasil. Do Brasil 
que, ern pouco mais de um ano, fez do 
ideal da Nova Republica uma realidade pal
pave!, expressa na plena redemocratizac;:ao 
do pa fs, na retomada do crescimento eco
nomico, no al(vio das tens5es sociais, no 
crescirnento da participac;:ao pol ftica dos ci
dadaos em todos os campos. De um Brasil 
que derrotou a inflac;:§'o e iniciou uma re
forma agraria. Que reconstitu iu val ores im
prescindfveis, como o do trabalho e da pro
duc;:ao, em uma sociedade que ha mais de 
uma gerac;:§'o nao conhecia a estabil idade de 
pre<;:os e assistia, desesperanc;:ada, a especu
la9ao financeira e a concentrac;:ao social e 
regional da renda. 

Venho tambem para falar-lhes de um pals 
que esta a poucos meses de ver coroado o 
seu processo de redemocratizac;:ao com o 
inlcio dos trabalhados de uma Assembleia 
Constituinte. Com ela, teremos finalmente 
uma carta magna adequada as aspirac;:oes de 
estabil ida de pol ltica e progresso social ha 
tanto reclamadas pelo Brasil, e que ha de 
conduzf-lo, com firrneza e determinac;:ao ao 
Seculo XXI. 

Trago-lhes a palavra de urn pals que luta 
ainda com grandes dificuldades, com o far
do de uma pesada heranc;:a historica princi
palmente no campo social. Mas tam bern de 
uma nac;:ao que reune todas as condic;:oes 
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Discurso do Presidente Jos6 Samey, em Washington, em 11 de 
setembro da 1986, por ocasifo da sua visita ao "National 

Press Club". 

para dar o salto definitive rumo a um pa
drao de desenvolvimento que significar~ o 
exito do proprio sistema de vida ocidental 
numa etapa posterior a mais grave crise dos 
ultimos 50 anos. 

Os brasileiros sao hoie. fel izmente. donos 
de muitas real izac;:oes, que convivem a inda 
com grandes esperanc;:as. 

Antes de iniciar nosso debate, gostaria de 
compartilhar com os senhores algumas 
ideias que explicam, ern parte, o que e o 
Brasi I contemporaneo. 

Senhoras e Senhores, 

Desde o infcio do Governo, tivemos a cons
ciencia clara de que, no Brasil, a Democra
cia nao podia serum fim em si mesmo. Ao 
contrario, a continuidade do projeto demo
cratico brasileiro exigia uma ac;:ao energica 
no campo economico e social. 

Econom icamente, tfnhamos plena consci
encia de que nenhuma dernocracia no mun
do podia sustentar-se com uma taxa de 
inflac;:ao que j~ atingia 240% em base anual. 
Ao mesrno tempo, tfnhamos um compro
misso com a abolic;:§'o da pobreza, que se 
havia agravado em conseqOencia das medi
das recessivas de ajustarnento interne. Se
gundo as formulas que nos ofereceram, H
nharnos que escolher: center a inflac;:§'o, o 
que exigiria obrigatoriamente medidas 
recessivas, que agravariam o desemprego e 
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a fome, ou reativar a economia, o que rea
limentaria a infla~o e acabaria punindo 
gravemente as camadas sociais mais pobres. 

Nao nos deixamos aprisionar por esse di· 
lema. Partindo da analise de nossa realidade 
e necessidades, escolhemos uma terceira via 
- o caminho que extingue a infla'98o e que 
simultaneamente retoma e estimula o cres
cimento. 

Passados quase sete meses do lan9amento 
do Plano Cruzado, podemos dizer que es
sa concep~o foi correta. 0 plano instituia 
o ·fim da corre9ao monetaria, a cria9ao de 
uma nova moeda- o cruzado- o congela
mento dos pre9os, das tarifas dos servi9os 
publicos e dos alugueis, e a ado~o de medi
das especiais de apoio aos trabalhadores. 
Com o aumento do poder de compra e a 
eleva9ao dos seus salaries reais, melhor dis
tribui9ao da renda, salario-desemprego. 

Os resultados superaram todas as expectati
vas. No m~s de mar9o a infla9ao foi negati
va, e nos meses subsequentes situou-se nu
ma media de 0,9% ao mes. Ao mesmo 
tempo, houve um extraordinario aumento 
da demanda, que levou a um nfvel de ven
das sem precedentes e a uma acelera9ao dos 
investimentos, com uma redu~o concomi
tante do desemprego. Corrigidos alguns de
sajustamentos menores, em parte resultan
tes da dificuldade de a oferta acompanhar 
o crescimento da procura e em parte pro
venientes de antiga mentalidade inflaciona
ria, que estimulava manobras especulativas 
de alguns fornecedores, podemos dizer que 
o balan9o econOm ico do plano de estabi I i
za98o econOmica ~ amplamente positive. 
Mais alem disso, o plano produziu uma re
volu98o psicol6gica, restaurando os valores 
do trabalho e da produ98o, que haviam sido 
erodidos pela especula98'o financeira. A efi
cienca, a racional iza98o e a modern iza9ao 
passaram a ser recompensadas, o lucro facil 
foi abolido. 0 programa foi imediatamente 
compreendido, suscitando a ades§o e o en
tusiasmo de toda a popula9ao, que se encar
regou de supervisionar a execu9ao da re
forma. 

A economia brasileira, ainda a oitava maior 
do mundo ocidental, apesar de quatro anos 
de recess§o, esta agora no caminho seguro 
de urn crescimento rapido e sustentado, com 
n fveis declinantes de desemprego e signifi
cativa recupera98'o de suas taxas de poupan
ca e investimento. 

Seas distor9oes econOmicas comprometiam 
a viabilidade do projeto democratico, as 
distor9oes sociais significavam a nega9ao de 
toda Democracia. Consideravamos etica e 
politicamente intoleravel que tivessemos In
dices tao elevados de mortalidade infantile 
de analfabetismo, que houvesse tantas 
crian9as famintas ·num pafs que e um dos 
maiores produtores mundiais de alimentos, 
e que existissem tantas famflias de agricul
tores sem terras numa das maiores super
ffcies atraves do planeta. Par isso o setor 
social foi desde o infcio uma das maiores 
prioridades do meu Governo. As despesas 
com a educa98o foram elevadas a 18% do 
or9amento federal. Enfim, estamos imple
mentando vigorosamente um plano nacio
nal de reforma agraria, que envolve a desa
propria98o de terras improdutivas e que 
preve o assentamento de varies milh5es de 
pessoa:; ate 1990. Pretendemos investir 
na area social 12,5% no Produto Nacional 
Bruto nos pr6ximos 15 anos, com o obje
tivo de atingir o ana 2000 com padr5es de 
consume, saude e bem-estar comparaveis 
aos do Sui da Europa. 

Gostaria tambem de falar-lhes um pouco 
do processo de integra9ao que iniciamos 
com Argentina e o Uruguai, seus povos e 
seus dirigentes. Estao imbuidos do mesmo 
zelo e da mesma determina9ao que n6s bra
sileiros, no que tange ~ necessidade de cres
cer e de consolidar definitivamente a demo
cracia recem-conqu istada. 

Concordamos em que esses objetivos po
deriam ser alcan9ados !Tlais facilmente me
diante a intensifica9ao das rela9oos entre 
nossos paises. Assim, Brasil e Argentina de
:::idiram implementar um programa de inte
:~ra9ao em bases s61 idas, ao qual aderiu o 
Uruguai, e que tem como vertentes princi-
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pais o comercio e a coopera<;:ao nos pianos 
industrial, agricola e tecnico-cientffico. 

Mas, como disse no princfpio, muito resta 
por fazer para alcanyarmos no Brasil a ver
dadeira prosperidade, aquela que se mede 
nao s6 pelo crescirnento economico mas 
tambem pela melhor reparti<;:ao dos frutos 
do trabalho de todos os cidadaos. 

Para isso, necessitamos mobilizar todos os 
nossos recursos. ~ precise que, apesar da 
compreensfvel ansiedade por melhorar seus 
padroes de consume tanto tempo rebaix& 
dos, nossa gente aceite diferir uma parte 
desse consume em favor de um maier ester
co de poupan<;:a. Mas somos obrigados a 
transferir anualmente ao exterior, para 
atender ao servi<;:o de nossa d fvida extern a, 
parcela dessa poupan<;:a. 

No ano passado, essa transferencia de re
cursos reais representou 24% de nossa pou
pan<;:a bruta. Para continuarmos a crescer, 
necessitamos liberar uma parte desses re
cursos para aplicar em investimentos e para 
aumentar nossas importa<;:oes. Ap6s quatro 
anos em que os investimentos estagnaram, 
o setor produtivo brasileiro requer a moder
niza<;:ao de seu equipamento e a absor<;:ao 
de novas tecnologias, para nao perder com
petitividade. Sua demanda por importa<;:oes 
ja esta crescendo, e devera crescer ainda 
rnais. Nosso saldo comercial com os Est& 
dos Unidos, por exemplo, reduziu-se de 
23% em 1 985; este ano, importamos 26% 
a mais de produtos americanos nos seis pri
meiros meses do ano, em rela<;:ao a igual 
perfodo do ano anterior. 

Ja nao vivemos na recessao, que exigia a 
compreensao de importa<;:5es para gerar 
grandes saldos comerciais, destinados ao pa
gamento da dfvida. Estamos num modele 
de crescimento que exige a diminui<;:ao des
ses saldos e o aumento dos investimentos. 
lsto significa que na'o disporemos do mes
mo volume de recursos para transferir ao 
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exterior, sob a forma de pagamentos da 
dfvida. Sera necessaria, portanto, renege
dar o volume desses pagamentos. para po
dermos importar mais. 

Contamos tambem com o aumento do flu
xo de investimentos estrangeiros para o 
pals, como forma de, a urn tempo, reduzir 
a transferencia I fquida de recursos para o 
exterior e complementar a poupan<;:a inter
na. Ao investidor estrangeiro potencial, 
atra fdo pel a alta taxa de crescimento da 
economia brasileira, quero assegurar que o 
Govern a da Nova Republica mantera o 
mesmo tratamento que, ha mais de vinte 
anos, vem sendo garantido pela legisla<;:ao 
brasileira sabre investimentos estrangeiros. 
Estou seguro de que o capital estrangeiro, 
sobretudo norte-americana, que em epocas 
anteriores de crescimento rapido de nossa 
economia afluiu em propor<;:oes considera
veis, voltara a ser aplicado em volumes ain
da maiores, para participar com o capital 
brasileiro do esfor<;:o do desenvolvimento 
economico do Brasil. 

Senhores e Senhoras, 

Falo de um pafs que ingressa numa nova 
era, de oportunidades cada vez mais amplas 
para todos. Ao plena exerclcio da liberdade 
pol ftica propiciado pel a democracia, corres
pondera cada vez mais o poder de decisao 
economica do cidadao crescentemente inte
grado num mercado aberto onde seu salario 
valorizado lhe abre novas horizontes, possi
bilitando-lhe novas escolhas. Falo de uma 
nayao que se transforma, se moderniza, tra
balha, investe, aprende e cria. 

Nao temos duvida sabre a magnitude dos 
desafios que ainda estao a nossa frente. Mas 
estou seguro de que estamos no caminho 
certo e de que nao faltarao ao Brasil nem a 
determinayao de seus filhos, nem a compre
ensao e a amizade de seus parceiros em 
todo o mundo. 
Multo obrigado. 
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no brasil, 
o presidente do uruguai, 

julio maria sanguinetti 
Declar~o Conjunta dos Presidentes Jose Sarney e Julio 
Marla Sanguinetti, assinada em Brasflia, em 13 de agosto 
de 1986 

Em decorrencia das conversac;;5es 111antidas 
entre o Presidente da Republica Federativa 
do Brasil, Excelentrssi mo Senhor Doutor 
Jose Sarney, e o Presidente da Republica 
Oriental do Ur'""guai, Excelentrssimo Se
nhor Doutor Julio Maria Sanguinetti, de 
11 a 13 de agosto de 1986, par ocasiao da 
vis ita oficial que este efetuou a Brasilia, 
ambos os Primeiros Mandataries: 

Coincidiram no firme prop6sito de dar 
prossegu imento ao i mportante esforc;;o de 
dinamizac;;ao permanente dos hist6ricos e 
fraternos lac;;os de amizade, entendimento e 
cooperac;;ao que unem os povos brasileiro e 
uruguaio; 

Expressaram sua conviccao de que o forta
lecimento da democracia e fundamental 
para a maior i ntensificac;;§o das relac;;5es bi
laterais, bem como para cimentar, em bases 
duradouras, a solidariedade latina-ameri
cana; 

Reconheceram que os desafios do panora
ma internacional poderao ser melhor en
frentados a partir do aprofundamento da 
integrac;;§o entre os pa(ses da America Lati
na, a fim de levar ~ consecuc;;ao do plena 

desenvolvimento social e economico das na
c;;5es da regiao; 

Os Primeiros Mandataries decidiram subs
crever a seguinte Declarac;;ao: 

Manifestam sua particular satisfac;;ao pelo 
crescente fortalecimento do processo de
mocratico na America Latina, tendo pre
sente os anseios de desenvolvimento e aper
feic;;oamento da convivencia entre os povos 
da regiao; 

Acompanham, com grande satisfac;;ao, a 
concretizac;;ao do que foi acordado em 
Montevideu em agosto de 1985, crista I iza
do na constituic;;ao e I Reuniao da Comissao 
Geral de Coordenac;;§o e nas reuni5es das 
demais Subcomissoes a ela subordinadas 
no quadro do Tratado de Amizade, Coope
rac;;ao e Comercio e de outros relevantes 
instrumentos jurldicos bilaterais; 

Reconhecem as vantagens da hist6rica co
laborac;;ao na regiao da Bacia da Lagoa Mi
rim e ao seu aprofundamento com base no 
Tratado da Lagoa Mirim, no Protocolo do 
Rio Jaguarao e nos trabalhos da Comissao 
da Lagoa Mirim. Afirmam sua disposic;;ao de 
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levar adiante a implementa<;:ao daquele Pro
tocolo e das obras nele previstas. A esse 
respeito, destacaram a celebra<;:ao nesta da
ta, de um Segundo Memoranda de Enten
dimento Relativo ao Tratado de Coopera<;:ao 
Para o Aproveitamento dos Recursos Natu
rais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa 
Mirim (Tratado da Lagoa Mirim) eo Proto
colo Para o Aproveitamento dos Recursos 
H fdricos do Trecho Limftrofe do Rio Ja
guarao (Protocolo do Rio Jaguarao). 

Concordam no prop6sito de dinamizar a re
giao lindeira entre os dais pafses, no tocan
te aos trabalhos afetos ~ Subcomissao para 
o Desenvolvimento Conjunto de Zonas 
Fronteiri<;:as, cujas reunioes refletem o 
interesse especial de ambas Partes nesse 
tema; 

Expressam seu agrado pelos resultados al
can<;:ados no ambito da Subcomissao de Ex
pansao Comercial, que representam um 
avan<;:o importante no cumprimento dos 
prop6sitos compartilhados por ambos Go
vernos de intensificar ao maximo as rela
<;:5es economicas e comerciais bilaterais. 
A este prop6sito registram com grande 
satisfa<;:ao os Acordos consignados na Ata 
que assinam na data de hoje, os quais re
su I tam na refonnu Ia <;:a' a e amp I ia<;:ao do 
Protocolo de Expansao Comercial (PEC) e 
a conclusao de outros entendimentos em 
materia de intercambio agropecuario, in
dustrial e de servi<;:os. Concordam outros
sim que tais Acordos, sabre propiciarem 
a expansao do comercio recfproco, cons
tituem uma valiosa contribu i<;:ao ao pro
cesso de integra<;:ao da America Latina, que 
os dais Presidentes apoiam decididamente, 
e em particular, para a Rodada Regional de 
Negocia<;:oes que se desenvolve na ALADI; 

Salientam, no ambito do relacionamento 
bilateral em ciencia e tecnologia e coopera
~ao tecnica, os bans resultados emanados 
da 1 Reuniao da Subcomissao de Coopera
~ao Cientffica, Tecnica e Tecnol6gica e re
gistram com satisfa<;:a'o o aprofundamento 
dessa cooperac;ao atraves da assinatura dos 
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Ajustes Complementares ao Acordo Basico 
de Coopera<;:ao Cientffica e Tecnica, nas 
areas agropecuaria, cientffica e tecnol6gica, 
'ferroviaria e de ensino tecnico e forma<;:ao 
profissional. Assinalam, ainda, a possibili-
dade de expansao da referida coopera<;:ao 
nas areas da infonnatica e de fontes alter
nativas de energia; 

Decidem que serao tomadas medidas para 
intensificar a coopera<;:ao entre 6s progra
mas antarticos de seus palses e para coor
denar as posi<;:oes de ambos os palses nos 
foros do sistema do Tratado da Antartida; 

Consideram que o desenvolvimento do in
terGambio nos campos educacional e cultu
ral, envolvendo institui<;:oes universitarias e 
outras entidades culturais, e de fundamen
tal interesse para a vincu la~ao entre os 
povos brasileiro e uruguaio e confinnam 
sua decisao de continuar apoiando os tra
balhos da Subcomissao de Cooperacao Cul
tural; 

Estao de acordo em que a dinamizacao do 
relacionamento pennanente entre o Brasil 
e o Uruguai estende-se igua~mente a outras 
areas altamente sign ificativas, como as de 
energia, transportes, telecolliun icacoos, sau
de, turismo, promocao comercial e canta
tas empresariais que ambos os Governos se 
propoem a continuar promovendo; 

Reiteram sua firme convic<;:ao de que, como 
consequencia dos cantatas e iniciativas 
cada vez mais intensos e aprofundados 
entre o Brasil e o Uruguai, serao obtidos 
aportes da maior relevancia, para que os po
vos de ambos os pafses possam desfrutar de 
condi<;:oes mais elevadas de prosperidade e 
bem-estar na busca da concretiza<;:ao dos 
anseios d~ plena desenvolvimento material 
e espiritual; 

Reconhecem a importancia do Comercio 
intra-regional como elemento essencial para 
lograr a meta do desenvolvimento geral dos 
parses latino-americanos, aprofundando-se 
os esfor~os de aproveitar as possibilidades. 
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oferecidas pela cornplernentariedade econo
rn ica entre eles; 

Nesse sentido, assinalarn a especial relevan
cia dos rnecanisrnos de coopera<;ao e inte
gra<;ao regional, e reiterarn o prop6sito de 
fortalecer a Associa<;ao Latina-Americana 
de lntegra<;ao (ALADI) corno foro de ne
gocia<;5es e acordos, o Sistema Econornico 
Latino-Arnericano (SELA) e o Tratado da 
Bacia do Prata, reconhecendo neles instru
rnentos habeis para a consecu<;ao dos seus 
altos objetivos; 

Concordarn na persistencia de serios 6bices 
a eleva<;ao dos n(veis de vida e bern-estar 
das na<;5es latino-arnericanas no contexte 
da atual crise econornica internacional; 

Reiterarn que a supera<;ao de tais dificulda
des requer urn novo ordenarnento econorni
co internacional, no qual seja propiciado 
urn tratarnento rna is justa e equ il ibrado as 
necessidades dos pa(ses ern desenvolvirnen
to, sobretudo nos pianos cornercial, rnone
tario e financeiro; 

Deixarn rnan ifestar, nesse carnpo, sua apre
ensao corn a arnpl ia<;ao de rnedidas prote
cionistas nos principais rnercados desenvol
vidos, afetando o sistema multilateral de 
cornercio, fa to que constitu i preocupante 
obstaculo a fluidez do intercarnbio de bens 
e ao acesso dos pafses ern desenvolvirnento 
aos rnercados das na<;5es industrializadas, 
elernento altarnente relevante na estrategia 
de crescirnento social e econornico dos pri
rneiros; 

Sub I inharn a irnportancia do Consenso de 
Cartagena para o tratarnento do problema 
da d(vida externa dos palses latina-america· 
nos, e enfatizarn a necessidade de aborda-la 
na perspectiva arnpla de seus aspectos pol 1-
ticos, sociais e econornico-cornerciais. Assi· 
nalarn ser preciso distribuir rnais equitativa
rnente a responsabil idade pela solu<;§o do 
problema mediante urn dialogo entre na
<;5es devedoras e credoras, havendo consi
derado positivarnente o papel do Corn ite 
de Seguirnento do Consenso de Cartagena. 

Renovarn a deterrnina<;ao de curnprirern 
seus col'nprornissos financeiros mediante o 
crescirnento sustentado das econorn ias de 
seus pa(ses, recusando enveredarern pela 
redu<;§o dos nfveis de vida dC!S popula<;5es 
afetadas; 

Ressaltarn suas preocupa<;5es corn a grave 
crise na America Central, ap6iarn firrne-
nente o ernpenho do Grupo de Contadora 
para urna solu<;§o pacifica e negociada para 
os problemas daquela regiao, cujas origens 
rnais profundas tern bases estruturais, his
t6ricas e sociais. Considerarn que o Grupo 
de Apoio a Contadora podera, assirn, conti
nuar a contribu ir efetivarnente para encon
trar urna solu<;ao ern ambito latina-ameri
cana; 

Reafinnarn o interesse de seus pafses no 
fortalecirnento do Sistema lnterarnericano 
e dos princfpios que norteiarn as rela<;5es 

entre os Estados Mernbros, pelo que consi
derarn corno urn passo positive o Protocolo 
de Reforrna da Carta da Organiza<;ao dos 
Est ados Arnericanos aprovada na u lti rna 
Sessao Extraordinaria da Assernbleia Geral 
desse organ isrno; 

Reafirmarn a estrita e rigorosa adesao de 
seus pafses as nonnas de Direito lnternacio
nal e aos princfpios basicos da convivencia 
internacional, tais corno os da igualdade so
berana dos Estados, da solu<;ao pacifica das 
controversias, da proibi<;ao do recurso ou 
arnea<;a do usa da for<;a, da observancia dos 
Tratados e Acordos I nternacionais, do res
peito a integridade territorial, da auto-de
tennina<;ao dos povos e da nao interven<;ao 
nos assuntos internos dos Estados, consubs
tanciados na Carta das Na<;5es Unidas. Des
tacarn o papel fundarnentl da Organiza<;ao 
das Na<;5es Unidas na rnanuten<;ao da paz e 
da prorno<;ao da coopera<;ao internacionais, 
bern corno a conveniencia de seu fortaleci
rnento para a plena consecu<;ao das finali
dades que lhes cornpetern, nos tennos da 
Carta; 

Considerarn que o desarrnarnento, especial
mente no carnpo nuclear, constitui elernen-
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to essencial para o fortalecimento da paz e 
da seguran<;a internacionais, e reiteram seu 
apoio ao objetivo ultimo do desarmamento 
geral e complete sob adequada supervisao 
internacional. Reafirmam sua adesao ao 
objetivo da completa desnucleariza<;ao m i
Ii tar na America Latina, sublinhando a im
portancia de que sejam efetivamente obser
vados os compromissos assumidos pelas po
tencias mil itarmente nucleares a respeito; 

0 Presidente Sarney agradeceu o de8idido 
apoio concedido pelo Presidente Sanguinet
ti fr proposta de que o Atlantica Sui seja de
clarado, pelas Nac;:oes Unidas, zona de paz 
e de cooperac;:ao. Os dais Presidentes, ao 
recordarem a responsabilidade especial dos 
pa lses da area em pro mover a cooperac;:ao 
regional com vistas ao desenvolvimento 
econOrnico e a paz, reafinnam o empenho 
de seus Governos em manter a regiao livre 
de confl itos e rival idades a ela estranhos, 

em particular da corrida armamentista nu
clear; 

Consideram como dever basico a dbservan
cia universal irrestrita aos direitos huma
nos. Rejeitam quaisquer fonnas de discri
mina<;ao racial, pelo que condenam a pol(
tica do "apartheid" adotada pelo Governo 
da Africa do Sui; condenam igualmente a 
ocupac;:ao ilegal da Nam lbia, em desrespeito 
as Resoluc;:oes pertinentes das Nac;:oes Uni
das; 

0 Presidente Julio Maria Sanguinetti con· 
vidou o Presidente Jose Sarney a visitar 
oficialmente o Uruguai. 0 convite foi 
aceito para data a ser fixada de comum 
acordo. 

Brasilia, 13 de agosto de 1986. o 

Jose Sarney Julio Maria Sanguinetti·)! 

* Na pagina 107, secao Tnrtado1, Acordol, Convlniol, os textos dos Acordos entre o Brasil eo Uruguai, assinados por 
ocasilio da visita do Presidente Julio Maria Sanguinetti ao Brasil; na saclo Mensagent, pagina 133, o texto da mensa
gem dos Presidentes Jose Sarney e Julio Maria Sanguinetti ao Presidente da Argentina, Raul Alfonsln. 
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brasil e argentina encerram 
negocia~ao sobre coopera~ao 

~ integra~ao econOmica 
Comunlcado Conjunto das Chani:elarias brasileira e argentina 
sobre as negociar,XSes relatives il coopera~;:fo a integrafi:fo 
ecooomlca entre os dois Parses, divulgada em Brasilia, em 
21 de julho de 1986. 

0 Governo brasileiro eo Governo argentino 
comunicam terem-se encerrado, a nfvel tee
nice, as negociac;oes sobre cooperac;ao e in
tegrac;ao econOm ica entre o Brasil e a Ar
gentina, tornando concreta a vontade pol f
tica anunciada na Declarac;ao de lguac;u. 

Estas negociac;oes tecnicas che.garam a con
clusao de que a integrac;ao e cooperac;ao en
tre Brasil e Argentina, para ser viavel politi
camente e eficiente de um ponte de vista 
econOmico, estara baseada: 

- no crescimento econOmico dos dois paf
ses; 

- no equilfbrio dinamico do seu intercam
bio comercial, sem que nenhum dos dois 
pafses se especialize em nenhum setor, 
seja do ponte de vista da produc;ao ou do 
comercio; 

- na ampla cooperac;ao nos campos cultu
ral, cientffico e tecnol6gico, erT;l especial 
nas areas de tecnologia de ponta de mais 
diffcil acesso; 

- no gradualismo e na flexibilidade dos 
seus rnecanismos, para que os setores 
produtivos dos dois pafses tenham tem-

po de se adaptar t:1 ampliac;ao gradual do 
mercado; 

- na preferencia aos produtores industriais 
e agrfcolas instalados nos dois pafses 
diante de terceiros pa fses; 

- no realismo das propostas e mecanismos 
para que os compromissos que os consa
grem hoje nao se transformem em letra 
morta, mas sim em modelos para futuras 
iniciativas; 

- no aperfeic;oamento das infra-estruturas 
de energia, transporte e comun icac;oes 
entre os dois parses; 

- na filosofia de que os Governos devem 
trac;ar o marco jurldico para criar incen
tives e remover obstaculos, sendo o em
presariado quem deve aproveitar as opor· 
tunidades que surjam; 

- e, finalmente, em que a efetiva integra
c;ao se produzira a partir da ac;ao empre
sarial, por meio do desenvolvimento de 

iniciativas conjuntas destinadas ao mer· 
cado ampliado. 

Com base nestes princfpios, definiram-se o 
marco organizacional do processo de co
operac;ao e integrac;ao, e os projetos que 
constituem sua primeira etapa, e que estao 
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sendo subrnetidos ~ considera~o dos Pre
sidentes Raul Alfonsln e Jose Sarney. 

Estes atos estabelecern cornprornissos de 
coopera~o e intercarnbio ern terrnos equi-
1 ibrados, quantitativa e qual itativarnente, 
no campo da agricultura, da industria de 
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bens de capital, dos sistemas de pagamen
tos, dos investirnentos, do comercio geral, 
da energia, da ciencia e tecnologia, e da 
forrna9ao de ernpresas binacionais. 

Brasilia, 21 de julho de 1986. 
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a visita do chanceler 
abreu sodre ao equador 

_Declara~o Conjunta dos Chanceleres do Brasil, Roberto de 
Abreu Socre, e do Equador, Edgar Ter6n, assinada em Quito, 
em 5 de agosto de 1986. 

Atendendo a convite do Ministro das Rela
yaes 'Exteriores do Equador, L)outor Edgar 
Teran Teran, o Ministro das Rela9oes Ex
teriores do Brasil, Doutor Roberto de 
Abreu Sodre, efetuou visita oficial ao Equa
dor entre os d ias 4 e 5 de agosto de 1986. 

0 Chanceler do Brasil foi recebido pelo 
Excelent fssi'rno Presidente Consti tucional 
do Equador, Senhor Engenheiro Le6n Fe
bres Corc;jero, pelo Vice-Presidente da Re
publica, Senhor Blasco Pefiaherrera Padi
lla, e se entrevistou com outras altas au
toridades equatorianas. 

Nas conversac;Oes rnantidas entre os Chan
celeres do Brasil e do Equador, expressou
se a profunda disposi9ao, de acordo corn 
os tradicionais vfnculos de amizade que 
unern os dois pa(ses, de fortalecer as rela
v5es de coopera9ao nos diversos campos de 
interesse cornurn, corn base no entendirnen
to e na colabora9ao. 

Ressaltararn a transcendental i rnportancia 
da vigencia do sistema dernocratico nos 
dois parses, baseado no respeito leal e sem 
travas ~ livre expressao soberana do povo, 
por rneio do sufragio e orientado a plena 
realizac;:ao da pessoa hurnana, atraves da ob
servancia dos direitos e garantias individuais 

e sociais, dentro de urn quadro de respeito 
a lei e as instituiv5es republicanas. 

Reiterararn a firrne adesao de seus Gover
nos aos princ(pios fundarnentais do Direito 
I nternacional consagrados nas Cartas das 
Na9oes Unidas e da OEA, particularrnente 
a igualdade soberana dos Estados, o respei
to a independencia e integridade territorial 
das na9oes, a auto-deterrn ina9ao dos povos, 
a nao-intenten9ao nos assuntos de outro 
Estado, a renuncia a arnea9a ou ao uso da 
for9a e a soluyao padfica das controversias. 

Destacararn a necessidade de aperfei9oqr e 
fortalecer os rneios e instrurnentos jurldicos 
de que dispoe a cornunidade internacional 
para tornar efetivos tais prindpios e reite
rararn sua decisao de ernpregar todos os es
forvos que conduzarn a solu9ao padfica das 
divergencias ou controversias existentes no 

rnundo e entre os pa(ses do hernisferio, a 
firn de assegurar a paz e a seguran9a inter
nacionais. 

Coincidirarn ern afinnar que a solu9ao do 
conflito centro-arnericano sornente poden~ 
ser viavel pela via da negociayao pol (tica e 
corn base no respeito aos princfpios do Di
reito I nternacional, particu larrnente os de 
nao-intervenyao e auto-deterrninavao. De-
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claram, nesse contexto, seu respaldo ~ ges
tao mediadora do Grupo de Contadora. 

Ressaltaram que o ideal do desarmamento 
geral e completo, sob efetivo controle in
ternacional, e condic;:ao indispensavel para 
garantir urn ambiente de paz entre as na
c;:oes e renovaram seu decidido apoio aos es
forc;:os que realiza a comunidade interna
cional em prof da convivencia padfica 
entre todos os povos e nac;:5es. Reafinna
ram sua preocupac;:ao pela existencia dos 
arseflais nucleares e pela sua amp I iac;:§'o e 
aperfeic;:oamento, e assinalaram a necessi
dade de que todos os Estados, e particular
mente as potencias nucleares, comprome
tam-se a evitar toda corrida annamentista 
e a reforc;:ar a paz e a seguranc;:a internacio
nais. 

0 Mini~tro Abreu Sodre r-eiterou ao seu co
lega equatoriano que o Brasil solicitou a in
clusao do tema "Zona de Paz e de Coope
rac;:ao no Atlantico Sui", na agenda da prO
xima Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas, 
com o prop6sito de preservar essa area de 
tensoes e conflitos estranhos ~ regiao e am
pliar a aproximac;:ao e a cooperac;:§'o na area. 

Os dois Chanceleres condenaram todas as 
formas de discriminaq§o racial, em especial 
as praticas universalmente repudiadas do re
gime sul-africano incorporadas no sistema 
do apartheid e ratificaram sua decisao de 
contribuir para a eliminac;:ao do racismo e 
de todas as fonnas de discriminac;:ao racial, 
em todos os povos da terra, assim como a 
imediata concessao de independencia plena 
a Nam fbi a, de conform idade com as reso
luc;:oes pertinentes das Nac;:oes Unidas. 

Manifestaram sua profunda apreensao pela 
expansao do terrorismo e do tr<Hico de dro
gas no mundo e reiteraram seu finne apoio 
aos esforc;:os que realizam tantos os pafses 
afetados, quanto a comunidade internacio
nal, para com bater esses abjetos del itos. 
Sublinharam, em particular, seu firme res
paldo ~ imediata implementac;:ao do Progra
ma I nteramericano de Ac;:§'o contra o Con
sumo, Produc;:ao e Trafico II lcitos de Entor-
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pecent~bstancias Psicotr6picas, apro
vado por unanimidade pela Conferencia 
Especializada lnteramericana sobre o Tr& 
fico de Entorpecentes, celebrada ho Rio de 
Janeiro, em abril de 1986. 

Expressaram sua profunda preocupac;:ao 
pela deteriorac;:§'o da situac;:ao econt>mica 
mundial e o crescente desequillbrio entre 
palses industrializados e palses em desen
volvimento. Consideraram indispensavel 
que os palses desenvolvidos eliminem as 
medidas protecionistas, de diferentes mati
zes, que afetam as exportac;:oes dos pafses 
em desenvolvimento, assim como manifes
tem disposic;:ao efetiva para uma ampla 
cooperac;:ao econt>mica e comercial com os 
pafses em desenvolvimento. 

Ao examinar, em particular, a questao da 
dfvida externa, reiteraram a importancia 
das propostas formuladas pelo Consenso de 
Cartagena e sua vontade de perseverar nesse 
esforc;:o de coincidencia latino-americana 
destinado a lograr soluc;:oes. que garantam o 
crescimento dos palses devedores e que, ao 
mesmo tempo, sign ifiquem uma reduc;:ao 
substancial do peso do servic;:o da dfvida. 

Ratificaram o apoio pol (tico de seus Gover
nos ao processo de integrac;:§'o latina-ameri
cana. Concordaram com a necessidade de 
aprofundar os acordos de alcance parcial e 
os de abertura de mercados, tomando em 
conta, nesse contexto, a situac;:ao dos pafses 
de menor desenvolvimento econe>mico rela
tive. 0 Ministro Abreu Sodre comunicou 
ao Ministro Edgar Teran as importantes 
conceEsoes que, a pedido do Equador, o 
Brasil outorgou-lhe no ambito da ALADI. 

Manifestaram sua preocupac;:ao com o ine
qu itativo be neff cio que os Estados estao 
obtendo na explorac;:ao e utilizac;:ao do espa
c;:o ultra-terrestre. Assinalaram, em particu
lar, a progressiva saturac;:ao da 6rbita dos 
satelites geo-estacionarios, recurso natural 
limitado. Expressaram, ademais, suas apre
ensoes quanto a alarmante e crescente mi· 
litarizac;:§'o do espac;:o por parte das grandes 
potencias, contrariando o Direito lnterna-
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cional e em especial os objetivos do Trata
do do Espac;o do ana de 1967. 

Destacaram os importantes resultados da 
Ill Conferencia das Nac;oes Unidas sabre o 
Direito do Mar contidos na Convenc;ao das 
Nac;oes Unidas sabre o Direito do Mar e 
reiteraram sua firme decisao de valorizar, 
uti I izar, preservar e desenvolver seus respec
tivos recursos marinhos. 

Coincidiram em considerar de grande re
levancia os atuais esforc;os e programas rea
lizados pelos palses-membros do sistema do 
Tratado da Antartida. Nesse sentido, e com 
o prop6sito de lograr uma eventual maior 
participac;ao do Equador, destacaram a im
portacia de estimular a cooperac;ao entre as 
institu ic;oes que se ocupam da Antarti da 
nos respectivos pafses. 

Destacaram a importancia que tem o Tra
tado de Cooperac;ao Amazonica e sua deci
sao de impulsionar, dentro do quadro do ci
tado instrumento, a cooperac;ao multilate
ral e bilateral, como prop6sito de estimular 
0 desenvolvimento amazonico de seus paf
ses e de toda a regiao. 

Ressaltaram a transcendencia que tem as 
pr6ximas reunioes do Conselho de Coope
rai;ao Amazonica e dos Chanceleres dos 
palses-membros do Tratado, que deverao 
celebrar-se respectivamonte em La Paz, em 
setembro, e em Quito, em novembro de 
1986. 

0 Chanceler Abreu Sodre infonnou o 
Chanceler Edgar Teran sabre o alcance e os 
resultados da reuniao que presidiu na aco
lhedora cidade de Quito, com os Embaixa
dores do Brasil acreditados nos palses ama
zonicos (Bolivia, Colombia, Equador, Guia
na, Peru, Suriname e Venezuela). 

Durante as conversac;oes com o Presidente 
Leon Febres Cordero, com o Vice-Presi
dente Blasco Penaherrera Padilla e com o 
Chanceler Edgar Teran, o Ministro Roberto 
de Abreu Sodre expos-lhes os objetivos dos 
acordos de i ntegrac;ao econom ica que 

foram assinados par ocasiao da recente visi
ta do Presidents Jose Sarney a Republica 
Argentina, sublinhando, em particular, 
que representam u rna manifesta9'8o trans
cendente do prop6sito comum de abrir no· 
vas horizontes para a coopera9'8o e integra
t;"8o latina-americana, que nao se limita as 
rela9()es bilaterais entre o Brasil e a Argen
tina. 

Como demonstrac;ao de que ambos os Go
vernos tem a intenc;ao de incrementar e sis
tematizar a cooperac;ao bilateral que se de
senvolve em d iversos setores. 

- assinaram, na presenc;a do Senhor Vice
Presidente da Republica do Equador, dais 
Ajustes Complementares ao Acordo Basico 
de Cooperac;ao Tecnica na area de desburo
cratizac;ao e no campo dos correios; 

- consideraram outras iniciativas, incluin
do a cooperac;ao tecnica brasileira para 
apoio ao programa de promoc;ao de expor
tac;oes equatorianas e desenvolvimento ru
ral integrado; 

- instalaram os trabalhos da Primeira Reu-. 
niao da Comissao de Coordenac;ao Brasilei
ro-Equatoriana, acentuando seu prop6sito 
de uti I izar plenamente tal mecan ismo, cria
do pelo Tratado de Am izade e Cooperac;ao 
de 1982, com a finalidade de realizar uma 
analise global do relacionamento bilateral 
em seus multiplos campos. Os trabalhos da 
Comissao prossegu irao em Brasilia, em 
data a ser acordada; 

- recomendaram que, na oportun idade da 
Primeira Reuniao da Comissao de Coorde
nac;ao, sejam exam in ados programas bi late
ra is para estimular o comercio dentro de 
um quadro equ itativo 8 de mutua benefi
cia, esquemas de cooperac;ao no campo 
energetico e no da explorac;ao de recursos 
minerais. Na mesma ocasiao, continuar-se-a 
a examinar o projeto da Via lnteroceanica, 
importante iniciativa de interconexao dos 
transportes entre os dais pa(ses; 

- estimaram que se devem elaborar progra-
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mas destinados a fomentar a coopera~;ao 
nas areas de intercambio cultural, coopera
~;ao cientlfica e tecnica e coopera~;ao bila
teral dentro do marco do Tratado de Co· 
opera!;8o Amazt>nica. 

Por ultimo, OS dois Chanceleres ressaltaram 
as cordiais rela~;oes bilaterais existentes e a 
inten~;ao dos do is Governos de continuarem 
a envidar todos os esfor~;os para o seu aper
fei~;oamento. 

0 Chanceler Roberto de Abreu Sodre for
mulou convite ao Chanceler Edgar Teran 
para que visite o Brasil, em data a ser acor
dada mutuamente, convite que foi aceito 
com satisfa~;ao. 

Quito, 5 de agosto de 1986 

Roberto de Abreu Sodn~ 
Ministro das Rel~6es 
Exteriores do Brasil 

Edgar Teran Teran 
Ministro das Rel~es 

Exteriores do Equador * 

* Na se..a<> Tratados, Acordos, Convllnios, p{lgina 133, os textos dos Acordos entre o Brasil e o Equador, assinados em 
Quito, por ocasia"o da visita do Ministro de Estado das Rel~es Exteriores Aquele Pals. 
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comissao juridica interamericana 
homenageia o professor 

haroldo valladao 
Discurso do Ministro de Estaclo das Rela~es Exteriores, 
Roberto de Abreu Sodre, no Rio de Janeiro, em 15 de agosto 
de 1 ~86. por ocasi§o da Sess§o Especial da Comissfo 
Jurldica lnteramericana em homenagem ao Professor Haroldo 
Valladao; e pronunciamento do homenageado. 

DISCURSO DE ABREU SODR~ 

Excelentfssimo Senhor Professor Haroldo 
Teixeira Valladao, 
ExcelenHssimos Senhores Membros da Co
missao Jurfdica I nteramericana. 

Permitam-me Vossas Excelencias manifes
tar o reconhecimento e prestar a homena
gem do ltamaraty pelo notavel trabalho 
realizado pelo professor Haroldo Valladao 
no decorrer· de sua carreira de jurista e 
professor. 

Vossa Excelencia, professor, dedicou sua 
vida ao servi<;o das grandes causas do di
reito no plano internacional, no Brasil e no 
exterior, sempre com espfrito aberto aos 
novos temas e patente criatividade no seu 
tratamento. 

As rafzes de sua forma<;ao intelectual e jur(
dica encontra1n-se na Faculdade de Direito 
do Rio de Janeiro, onde iniciou seus estu
dos academ icos, tendo em segu ida sido ad
mitido como livre docente e, mais tarde, 
catedratico de direito internacional privado 

da Faculdade Nacional de Direito e da Uni
versidade do Brasil. 

0 merito profissional de Vossa Excelencia 
foi reconhecido universalmente, levando-o 
a cargos dos mais altos que um jurista brasi
leiro pode alcan<;ar, tais como os de Procu
rador-Geral da Republica, Consultor-Geral 
da Republica e Ministro do Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

0 ltamaraty viveu o privilegio de te-lo co
mo Consultor Jurfdico durante dez anos, 
perfodo em que emitiu inumeros e ilustra
dos pareceres, de grande relevancia para o 
embasamento jur(dico da polftica externa 
do Brasil. 

Homem de pensamento, de forma<;ao hu
manfstica, de s61ida bagagem cultural e de 
sensibilidade para os temas mais altos do 
direito, estas qualidades intelectuais se re
velam em sua vasta obra juridica. 

Recordem-se, dentre suas produ<;oes mais 
representativas, seu importante direito in
ternacional privado, obra que e paradigma 
sobre a materia em nosso pafs; as sucessi-
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vas edicoes do material declasse em direi
to internacional privado; seus aclamados li
vros Democratizacao e Social izacao do Di
re ito lnternacional; Hist6ria do Direito, 
Especialmente do Direito Brasileiro; e 
Novas Dimensoes do Direito: Justica Social, 
Desenvolvimento, I ntegracao. 

A estes se somam dezenas de estudos e mo
nografias publicadas ern peri6dicos especia
lizados no Brasil e no exterior; os valiosos 
trabalhos desenvolvidos no I nstitut de 
Droit International, cuja presidencia veio 
a exercer; OS curses min istrados na Acade
mia de Direito lnternacional da Haia; os 
estudos realizados na International Law 
Association. 

A contribuicao de Vossa Excel€mcia como 
membra da Comissao Jurldica lnterameri
cana merece admira<;:ao e respeito pelo 
talento, seriedade, senso de justica e reco
nhecido saber jurldico que marcam sua 
atuacao. Os eminentes membros da Comis
sao, melhor do que eu, poderao dar teste
munho dos meritos elevados do professor 
Haroldo Valladao em seu desempenho nes
te 6rgao com tantos e relevantes services 
prestados as Americas. 

Senhor Professor, 

NB I tamaraty, Vossa Excelencia conta com 
a estima e a amizade de todos os que soube 
conqu istar durante sua permanencia na 
Casa de Rio-Branco. Varias geracoes de di
plomatas tem presente com gratidao e cari
nho as aulas do professor Haroldo Valla
dao, que lhes deram s61ida fonnacao jurl
dica, indispensavel para o exerdcio da pro
fissao. 

Por todas essas razoes- como Min istro das 
Relacoes Exteriores- admirador e amigo
fiz questao de comparecer a esta solenida
de, a fi m de homenagear no professor Ha
roldo Valladao um dos emeritos servidores 
da chancelaria brasileira, para testemunhar 
nosso reconhecimento pelos destacados ser
vices que prestou ao Brasil com intel igen
cia, competencia, zelo e dedica<;:ao. Tam-
00111 achei valiosa a oportunidade para 

46 

poder salientar outras virtudes pessoais nas 
quais igualmente excedeu, e que sei have
rem deixado funda impressao nas muitas 
centenas de alunos que teve no Institute 
Rio Branco: a intensidade desprendida e
invariavel, o entusiasmo generoso e con
tagiante com q~e se entregou o professor 
rlaroldo Valladao, sem descanso, a sua tao 
bem sucedida missao nos dominies desafia
dores do Direito e da Diplomacia. 

Mu ito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO DE HAROLDO 
VALLADAO 

A Vossa Presenca, Senhor Ministro, e a no
bre solidariedade dos Membros desta Co· 
missao com esta Sessao Especial da Comis
sao Juri'd ica I nteramericana, de tao grata 
homenagem a minha pessoa, que a integra. 
desde 1976, tendo tido a grande honra de 
presidi-la, toea-me fundo o coracao e me 
sera para sempre inesquedvel. 

Agradeco profundamente e jamais a olvida
rei e ressalto, com ufania, que tive varios 
contatos academicos com Vossa Excelen
cia, em especial na sempre ·gloriosa Facul
dade de Direito da Univers1dade de Sao 
Paulo, que a 11 de agosto ultimo comple
tou 159 anos de protrcua existencia. 

A todos os demais, que tao bondosamente 
aqu i vie ram honrar-rne com sua assistencia 
amiga, o meu eterno reconhecimento. 

Por ultimo, Senhor Ministro, como teste
munho adicional de minha gratidao ao 
gesto de Vossa Excelencia, pennito-me ler 
os presentes o tao generoso telegrama que 
me dirigiu a prop6sito deste evento: 

"Em razao dos relevantes services prestados 
ao Brasil, ao M inisterio das Relacoes Exte
riores e a comunidade juri'dica internacio
nal, terei o maior prazer em transmitir-lhe 
pessoalmente os agradecimentos do gover
no brasileiro como reconhecimento de toda 
uma vida dedicada ao saber jur(dico". 

Muito obrigado. 
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ministro dos neg6cios 
estrangeiros de portugal 

visita o brasil 
Discursos do Ministro de Estado das RelaC(Ses Exteriores, 
Roberto de Abreu Sodre, e do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros de Portugal, Pedro Pires de Miranda, no Palcicio 
do ltamaraty, em Brasflia, em 19 de agosto de 1986, por 
ocasiao de almoc;o oferecido ao Chanceler. portugues. 

DISCURSO DO CHANCELER BRASILEIRO 

Excelentissimo Senhor Ministro Pires Mi
randa. 

Pen11ita-me. inicialmente, renovar, em 
nome do Governo brasileiro, nosso mais 
sincero agradecimento ao Governo e ao 
povo portugues pela maneira fidalga e cari
nhosa com que receberam o Presidente Jose 
Sarney e sua comitiva em maio deste ano. 
A presen<;:a de Vossa Excelencia em Brasflia 
nos recorda aqueles dias intensos e tao im
portantes para as rela<;:5es entre nossos dois 
pafses. Esperamos poder retribuir, agora, e 
~ altura, a hospitalidade portuguesa, naque
la ocasiao tao generosamente demonstrada. 

Ao regressar daquela memoravel visita, in
cumbiu-me o Presidente Jose Sarney de ga
rantir a concretiz<;I<;:ao de todos os projetos 
entao suscitados. 

A presen<;:a de Vossa Excelencia em Brasi
lia, para a Reuniao de Consultas Polfticas, e 
passo de relevo nessa dire<;:ao, que e a do re
vigoramento de nossas rela<;:5es. 

0 momento hist6rico se presta como nunca 
a tao elevado designio. A fraternidade es
pontanea, ~ comum heran<;:a de I lngua e de 
cu ltura, somam-se hoje a convergencia dos 
regimes politicos e a simultaneidade das 
transforma<;:5es econOm icas. 

Brasil e Portugal viveram longamente a ex
periencia autoritaria, a qual, a par de seus 
aspectos negatives no ambito interne, ini
be a atividade diplomatica e torna tlmida 
a imagina<;:ao pol ltica. Revitalizar o relacio
namento bilateral faz-se mais facil quando a 
vontade pol ftica de ambos Governos empe
nha o consenso popular em seus compro
m issos externos. 

No campo econOmico, igualmente, uma fe
liz· sincronia entre nossos respectivos me
mentos nacionais, e regionais, abre possi
bilidades consideraveis. 0 Brasil do cruzado 
- moeda de esperan<;:a cujo nome nos traz res
sonancia portuguesa - volta a acreditar no 
crescimento e na justi<;:a social; abre-se para 
uma integra<;:ao de importancia hist6rica, 
que antecede e prepara um esperado merca
do comum latino-americano; e ativa sua ir-
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radia<;:Bo em mercados disperses por todos 
os quadrantes do globo. 

A na<;:Bo portuguesa, ao mesmo tempo, v} 
ve a experiencia marcante e promissora de 
sua entrada na Comunidade Economica Eu
ropeia. Portugal, com esse passo, faz valer 
sua voca<;ao universalista, abre-se para um 
espa<;:o de enorme potencial economico e 
cient(fico-tecnol6gico, onde, tenho certe· 
za, sera a voz a defender uma pol ftica eco
nomica europeia mais justa, sens(vel, in
clu.sive, aos problemas prementes dos paf
ses em desenvolvimento. 

Vemos que tambem no terre no econom ico 
o momenta e de desafio e imagina<;:ao. Ha 
que aproveita-lo para dar asnossas tradicio
nais rela<;:oes polfticas seu definitivo subs
trata material. Vamos faz&lo, ambos os 
Governos, n§o apenas porque ha oportuni
dades, mas porque queremos caminhar jun
tos, percorrendo nossa hist6ria comum. 

Este reencontro de nossos do is pa fses nao 
e, nem poderia ser, meta e tarefa dos Go
vernos apenas. Cabe um papel fundamental 
a sociedade privada neste revigoramento 
das rela<;:oes bilaterais, monnente das clas
ses empresariais brasileira e portuguesa, o 
que corresponde, inclusive, a seu impulso 
natural. 

Em "Casa Grande e Senzala", obra magna 
de nossa analise hist6rico-social, Gilberte 
Freyre diz que "o certo e que OS portugue
ses triunfaram onde outros europeus falha
ram: de fonna<;:ao portuguesa e a primeira 
sociedade moderna constitu fda nos tr6pi· 
cos com caracterfsticos nacionais e qualida
des de perman~ncia". Este feito portugues 
e hoje o nosso fato, e n6s, brasileiros, 
somas agradecidos e orgulhosos por tal. 
heran<;:a, que hoje temos que desenvolver 
unidos. 

Foi, por isso, motivo de grande alegria 
para n6s a favoravel acolhida do Presiden
te Mario Soares e do Governo portugues, 
na pessoa de Vossa Excelencia, a proposta 
do Presidente Jose Sarney de que ja se 
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constitua, a breve prazo, uma Comissao Bi
nacional encarregada de programar e orga
nizar, com a antecedencia necessaria eo cui
dado que certamente merecem, as comemo
ra<;:oes do Guinto Centenario da Deocober
ta do Brasil, evento que marca o ponto de 
partida de nossa hist6ria comum. 

Senhor Ministro, 

A Reuniao de Consultas Polfticas que hoje 
iniciamos sera insubstitufvel oportunidade 
para reexaminarmos nao s6 nosso relaciona
mento bilateral, como tambeHn para trocar
mos conceitos e experiencias sobre alguns 
dos pontos mais importantes da agenda 
internacional. Dentre eles, sub I inharia a cri
se na Africa Austral, com a persistencia de 
sua principal causa, o abominavel regime do 
"apartheid"; a crise centro-americana, que 
vem exigindo reiterados esfor<;:os de pacifi
ca<;:ao do Grupo de Contadora, coadjuvado 
por seu Grupo de Apoio; a perigosa e dis
pendiosa corrida armamentista, a confron
tac§o aberta entre as superpoten-cias, que 
aviva os conflitos, os enrijece e torna croni
cos, adiando indefinidamente as indispensa
veis solu<;:5es. 

A experiencia pessoal de Vossa Excelencia 
no trato aprofundado de temas econom icos 
pennitira, por outro lado, analisarmos a 
diffcil conjuntura economica internacional, 
inclusive nos aspectos relativos a questao da 
dfvida externa dos pafses latino-americanos 
e ao protecionismo vigente em importantes 
mercados desenvolvidos - como a pr6pria 
CEE -, em paradoxa! contradi<;:ao com a 
necessidade elementar que tem os pa fses 
devedores de obterem saldos positivos em 
suas balan<;:as comerciais para honrarem 
suas obriga<;:oes financeiras. No Brasil, nao 
renunciamos ao nosso imperative desen
volvimento. Como foi dito pelo Presidente 
Jose Sarney frente a Assembleia-Geral das 
Na<;:oes Unidas em 1985, e desde entao tan
tas vezes reiterado, "o Brasil nao pagara a 
dfvida externa nem com a recessao, nem 
com o desempreg·o, nem com a fome". 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Senhor Ministro, 

Ern seu discurso psrante a Assernbleia da 
Republica Portuguesa, ern maio ultimo, o 
Presidente Sarney afirrnava: "Vim propor
lhes urna nova era das nossas rela<;:oes. Urna 
era que fa<;:a do patrirnonio do passado e da 
fraternidade e da cornunhao de valores e 
sentirnentos urna fonte de irnpulso reais 
de aproxirna<;:ao, de coordena<;:ao e de con
vivencia". 0 ex ito manifesto daquela visita, 
os resultados que ja vai alcan<;:ando nos pro· 
jetos definidos naquela ocasiao, e a grata 
presen<;:a de Vossa Excelencia entre n6s 
rnostrarn que Brasil e Portugal esti:io prepa
rados para a s(ntese essencial entre seu 
passado e seu futuro, entre as antigas nave
ga<;:oes que nos fizerarn, aos brasileiros, e 
as novas, que farernos juntos. 

Ouero convidar todos os presentes a brin
dar pela felicidade do Presidents Mario 
Soares e do Prirneiro-Ministro Cavaco e 
Silva, pelo continuado exito da rnissao de 
Vossa Excelencia a frente da diplornacia 
portuguesa e pela prosperidade do povo de 
Portugal. 

DISCURSO DO CHANCELER PORTUGU~S 

Sinto urna granqe honra e urna grande satis
fa<;:§"o pessoal ao ser recebido desta rnaneira, 
tao cativante, por Vossa Excelencia, Senhor 
Ministro, e por todas as autoridades brasi
leiros corn quem tive ja oportunidade de 
me avistar. 

Perrnita-rne Vossa Excelencia que cornece 
por referir os rneus sentirnentos pessoais. 
~ talvez rnenos protocolar, mas e certa
rnente rnais verdadeiro e, portanto, rnais 
adequado entre irrnaos que se estirnarn, 
como brasileiros e portugueses que sornos. 

Acontece que eu tive a felicidade de viver e 
trabalhar ern terra brasileira durante algurn 
tempo. Por experiencia propria conhe<;:o, 
assirn, nao s6 as extraordinarias qualidades 
hurnanas dos brasileiros, como as irnensas 
potencialidades da grande na<;:ao que e 0 

Brasil. Julgo, por isso, ter urna consciencia 
clara da poderosa realidade econorn ica, cul
tural e pol ltica que e o Brasil de hoje, gran
de pot~ncia mundial de que Portugal se 
orgulha de ter decisivarnente contribuldo 
para forrnar. 

Mas e na qualidade de rnernbro do governo 
portugues que aqu i me encontro. Nesta 
qualidade, gostaria antes de rnais de me 
congratular publicarnente por poder parti
cipar, como Ministro dos Neg6cios Estran
geiros, no aprofundarnento activo desta 
nova e promissora fase das rela<;:oes entre o 
Brasil e Portugal, fase auspiciosarnente 
inaugurada durante a hist6rica visita que 
ern maio passado nos fez o Presidente Sar
ney. 

Nada ficara como dantes depois desta me
morave! visita. A vontade polltica entao 
expressa pelo Presidents Jose Sarney e res
ponsaveis pol (ticos portugueses ficou bem 
clara: estava chegada a hora de as rela<;:5es 
entre as democracias brasileira e portuguesa 
passarern das palavras e das boas inten<;:oes 
ao plano das realidades concretas. 0 cari
nho fraternal com que brasileiros e portu
gueses se encararn mutuamente e certarnen
te um valor relevante e que importa preser
var, quanto mais nao sejam pelo que revela 
os sentimentos profundos que nos unem. 
Mas temos de ir alem dos sentimentos e da 
sua expressao verbal. ~ precisamente isto 
que estamos a fazer. 

~. assim, no esplrito de contribuir para a 
concretiza~;ao das orienta<;:oes e ideias ven
tiladas durante a visita do Presidente Sar
ney a Portugal, que gostosamente aceitei 
o arnavel convite do governo brasileiro para 
visitar oficialmente este pals. Trata-se de 
urna visita de trabalho, e trabalho essencial
mente pol ftico, durante a qual ja tivernos, 
e terernos ainda, oportunidade para dar pas
sos seguros e positives no sentido de alicer
<;:ar uma nova era no relacionamento entre 
os nossos do is Estados. 

Dernocratas como somos, acreditamos na 
'liberdade, corn tudo o que ela implica, des-
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de o direito ~ diferenc;:a ate fl concorrencia 
no rnercado. Por isso ju lgarnos que, na pro
rno<;:ao do intercarnbio cultural, tecnologi
co e econOrnico entre os nossos dois parses 
cabe urn papel essencial fls instituic;:oes da 
sociedade civil, das universidades ~s ernpre
sas. Na sua autonornia e na livre expressao 
do seu poder de iniciativa e criatividade, o 
entrelac;:arnento das relac;:oes entre as enti
dades particulares brasileiras e portuguesas 
deverao proporcionar 0 terrene solido para 
urna aproxirnac;:ao cada vez rnais rnarcada 
entre Brasil e Portugal. Creio, por exernplo, 
que urna densa rede de interesses economi
cos e ernpresariais luso-brasileiros e indis
pensavel para consolidar, a mediae a Iongo 
prazos, o relacionamento entre as nac;:oes 
brasileira e portuguesa. E nao ha duvida de 
que, hoje, existem boas perspectivas neste 
campo, tendo em conta designadarnente a 
entrada de Portugal para as comunidades 
europeias e o interesse ja man ifestado por 
empresas brasileiras em estabelecerem ope
rac;:oes em territorio portugu@s, visando o 
mercado comum europeu. 

Reconhecendo, assirn, a irnportancia decisi
va da ac<;:ao das entidades particulares no 
reforc;:o do interd3mbio luso-brasileiro, gos
taria, no entanto, de sublinhar que e no pla
no pol ftico que, neste momenta, se colo
cam· as tarefas prioritarias. Na verdade, nao 
apenas podemos e devemos avanc;:ar nas 
consu ltas vi san do harmonizar, tanto quanta 
possfvel, as polfticas externas prosseguidas 
pelos nossos estados, como temos de criar, 
no plano pol ftico, condi<;:oes propfcias ao 
estreitamento das relac;:oes culturais e eco
nomicas. Por isso tenho insistido no cank
ter essencialmente pol rtico desta minha vi
sita de trabalho a Brasilia. 

Utilizando uma irnagem feliz do Embaixa
dor, e rneu querido amigo, senhor Alberto 
Costa e Silva, diria que o Brasil tem o espa
<;:o e Portugal o tempo, a historia. Ha que 
conjugar e assim dinamizar o potencial 
desses dois factores, em beneficia de cada 
uma das patrias. 

Brasileiros e portugueses, ambos temos de 
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tirar partido daquilo que nos aproxima -
e e muito. Esta e, de facto, a solu<;:ao inteli
gente, pois, se assim for, ambos ganhare
rnos. ~. pois, da nossa mutua conv~niencia 
fazer valer no mundo a lingua, a cultura e 
os valores de civilizac;:ao que nos unem. Na 
rnedida em que formos capazes de prosse
guir nesta via, acabaremos, afinal, por re
forc;:ar a propria identidade de cada uma das 
nossas na<;:oes, sobretudo frente a podero
sas afi rma<;:oes de outras cu lturas. 

Claro que nao somas ingenues e sabemos 
que cada um dos nossos estados tem inte
resses proprios e especfficos, e que estes, 
naturalmente, nem sempre podern coinci
di r. Mas essa realidade elernentar, que s6 
pode ser ignorada por quem n§o tiver OS 

pes assentes na terra, em nada nos pertur
ba. Em primeiro Iugar, porque a obra de 
aproximac;:ao a que governantes brasileiros 
e portugueses meteram ombros tem de as
sentar ei11 bases real istas, sob pena de nao 
passar da mera expressao bem intencionada 
de um desejo, mais ou menos envolvido 
em retorica e sentimento, mas sem expres
sao pratica nem continuidade. Ora a real i
dade e feita de interesses muitas vezes di
vergentes e ate contraditorio$, entre esta
dos, entre instituic;:oes, entre- empresas, 
entre pessoas. Sem essas d ivergencias e con
tradic;:oes, alias, a propria vida estagnaria e 
nao haveria progresso. 

Ern segundo Iugar, mas este e o ponto fun
damental, os interesses profundos e a Iongo 
prazo do Brasil e de Portugal coincidem nas 
vantagens da aproxi mac;:ao pol ftica, econo
mica e cultural. ~que essa aproxima<;:ao au
menta o peso de cada um dos parses na sua 
afirmac;:ao na cena internacional e no 
rnundo. 

~. assim, com satisfac;:ao que encontro da 
parte das autoridades brasileiras uma gran
de sintonia pol rtica e uma grande lucidez 
quanta a toda esta problematica. Dessa 
lucidez e exemplo sintomatico a proposta 
brasileira - imediatamente e com entusias
rno aceite- pela nossa parte -de desde jfl se 
promover a consthuic;:ao de uma Comissao 
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luso--brasileira encarregada de organizar 
adequadas comemora<;:oes das sucessivas 
descobertas marftimas que, no final dose
culo XV, culmi_naram no descobrimento 
oficial do Brasil por Pedro Alvares Cabral, 
em 1500. Ao assumirmos conjuntamente 
a celebra<;:ao de marcos importantes de uma 
hist6ria que nos e comum, estamos, na ver
dade, a concretizar de modo feliz o espfri· 
to de coopera<;:.ao que nos anima. 

Coino e sabido, Portugal e desde o infcio 
do corrente ano membro das comunidades 
europeias. Consagrou-se, assim, e de uma 
forma que eu classificaria de definitive, a 
op<;:a'o da esmagadora maioria do povo por
tugues por urn modelo democraico e livr-e 
de organiza<;:ao da economia, da sociedade e 
do Estado. 

A integra<;:ao europeia de Portugal em nada 
prejudice, no entanto, as rela<;:oes que man
temos e queremos estreitar com outros con
tinentes e outros pafses amigos, nomeada
mente com todas as na<;:oes que uti I izam a 
I fngua portuguese como seu idioma oficial. 
A voca<;:ao· universalista de Portugal, bern 
manifestada ao Iongo de seculos, constitui, 
pelo contrario, urn importante trunfo valo· 
rizador da nossa presen<;:a activa na europa 
comunitaria. Por isso atribufmos crescenta 
relevancia as nossas liga<;:oes a outras ares 
do globo, fora da Europa, das quais os por
tugueses se sentem mais pr6ximos- e, per
tanto, mais capazes de as compreenderem 
- do que porventura outros povos euro
peus. Ora o Brasil, pafs irmao, e, entre 
todas, a Na<;:ao da qual os portugueses se 
sentem, e estao, verdadeiramente pr6ximos. 

Esse e o motivo principal que leva o meu 
pars a procurar intensificar rela<;:oes privile· 
giadas de solidariedade com o Brasil, tal 
como tive oportunidade de afirmar em no
vembro passado, na Assembleia aa Repu
blica Portugesa, no debate de apresenta<;:ao 
do programa do governo. Mas existem ou· 
tras e poderosas razoes que colocam o Bra
sil num plano fmpar na formula<;:ao e con· 
du<;:a'o da pol ftica extern a portuguesa. 

Como grande pafs que e, o Brasil desempe
nha um papel essencial nao apenas na Ame
rica La~ina como em toda a area atlantica 
e, afinal, em todo o mundo, com relevo no
meadamente para as rela<;:oes entre os 
pafses em vias de desenvolvimento e o 
norte industrializado e rico. Estou de resto 
convicto de que o Brasil tera uma interven
cao cada vez mais activa na cena internacio
nal, por for<;:a do seu pr6prio peso como na
cao dispondo de urn enorme territ6rio ple
t6rico de recursos naturais e com perto de 
130 milhoes de habitantes. A projecao bra
sileira para o exterior sera, creio, tanto mais 
acentuada quanto forem sendo superados 
os problemas econ6micos e financeiros que 
tem afectado o Brasi I. 

Ora temos assistido nos ultimos tempos a 
urn notavel e corajoso esforco brasileiro 
tendente a veneer dificuldades financeiras 

conhecidas. Os resultados de tal esfor<;:o 
come<;:am a surgir e pode concluir-se, com 
seguranca, que um novo e mais confiante 
Brasil se esta a afinnar, ao mesmo tempo 
que se consolidam as suas estruturas demo
craticas. 0 Brasil esta veneer o desafio. 

Naturalmente que nem tudo depende dos 
pr6prios brasileiros. A comunidade inter
nacional, que porventura deveria valorizar 
rna is justamente o trabalha do Brasil no seu 
combate aos desequil lbrios financeiros, 
com todos os sacriffcios inerentes, essa co
munidade internacional nem sempre actua 
da forma mais correcta e mais consentanea 
nao apenas com os interesses brasileiros co
mo com os interesses bern entendidos dela 
pr6pria. ~ o que acontece, por exemplo, 
quando parses ricos impoem medidas pro
teccionistas, dificultando o acesso aos seus 
mercados a exportacoes brasileiras. 

Portugal tambem tern sido vftima de atitu
des mfopes como esta. ~ mlopes porque 
nao s6 prejudicam o equ il fbrio das con
tas extern as dos pa (ses menos ricos - equ i
l(brio bern importante para a saude do sis
tema financeiro internacional- como, tam
bern travam artificial mente uma mais racio-
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nal aplicac§o de recursos nos pafses que re
correm ao proteccionismo. 

Aqui esta mais um campo onde Brasil e 
Portugal podem ter uma uti I actua9ao con
jugada visando combater praticas lesivas 
dos interesses vitais de pafses em vias de 
industrializa9ao e dos pr6prios interesses 
da economia mundial. A nova ordem eco
n6mica internacional deve, na nossa opi
niao, preocupar-se prioritariamente com a 
questao do protecionismo comercial. 

I mporta, por outro lado, encarar o proble
ma da dfvida externa com um novo espf
rito. Trata-se de um problema financeiro, 
naturalmente, mas mais do que isso: e um 
verdadeiro problema pol ftico e como tal 
deve ser tratado. Ha que encontrar formu
las de entendimento com os credores ex
ternos que levem estes a reconhecer que, so 
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par si as esquemas deflacionistas e restriti
vos nada resolvem a prazo, pelo que tem 
que ser acompanhados de s61 idas perspecti
vas de desenvolvimento economico e social. 
Nos tempos mais recentes, evoluiu-se algu
ma coisa neste sentido, sem duvida, mas 
importa prosseguir. 

Portugal acredita no Brasil. Ao acreditar no 
Brasil, Portugal de alguma maneira acredita 
em si proprio. Talvez isto exprima o essen
cia! desta rela9ao (mica que envolve brasi
leiros e portugueses. 

Com a vontade polftica que anima os gover
nantes do Brasil e os governantes de Porgu
gal, estou certo de que estamos realmente 
a abrir uma nova era na aproxima9a'o luso
brasileira. Seremos, assim, fieis ao apelo 
mais profunda das nossas duas patrias. 
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brasil e eua assinam acordo 
para combate ao trafico de drogas 

Discuno do Ministro de Estlldo das Rei~ Exterior•, 
Roberto de Abreu Sodrt, no Pal6c:io do ltamaraty, em 
Brasrlia, em 3 de setembro de 1986, por ocasilo da -inatura 
do Acordo Br•II-EUA de Coopera~ m6tua para a rllduqio 
da demanda, preven~ do uso indevido e combate ali 
produqio e ao tr6fico iHcito de drops. 

Senhor Embaixador dos Estados Unidos da 
America, 
Senhor Ministro de Estado da Justic;:a, 
Senhor Representante do Conselho Federal 
de Entorpecentes, 
Senhores Diplomatas, 
Senhores e Senhoras, 

0 Acordo que acabamos de assinar abre 
nova etapa na cooperac;:8o entre o Brasil e 
os Estados Unidos no combate ~s drogas. 
Desde setembro de 1981 - data em que 
nossos pafses iniciaram cooperac;:ao nessa 
area por meio de acordo bilateral - a pro
blematica do combate ao uso indevido e ao 
tratico de drogas vem assumindo contornos 
cada vez mais complexos. lmpoem-se res
pastas energicas e dirigidas ~s diferentes 
facetas da questao, - respostas que se tra
duzam, no plano internacional, na intensi-

ficac;:ao das ac;:oes coordenadas entre as na
c;:oes afetadas. Diante dessa nova dimensao 
da questao das drogas, o acordo hoje fir
mado representa uma evoluc;:ao em relac;:ao 
ao instrumento que substitui, pais enfoca 
a questao de maneira mais atual e equilibra
da, procurando tratar nao somente da re
pressao ao tratico, mas tambem das demais 
vertentes da questao - igualmente funda-

mentais - quais sejam, a prevenc;:ao do uso 
indevido e a recuperac;:ao de dependentes. 

Ao abrir a Conferencia l::specializada Inter· 
ramericana sabre Tratico de Entorpecentes, 
realizada no Rio de Janeiro, em abril ulti
mo, sob os auspfcios da Organizac;:ao dos 
Estados Americanos, e presidida por sua 
Excelencia o Senhor Ministro Paulo Bros
sard, aqui presente, tive a oportunidade de 
ressaltar a universalidade da questao das 
drogas, que requer tratamento integrado e 

multidisciplinar. 0 Programa de Ac;:8o apro
vado por unanimidade pela Conferencia tra
duz essa consciencia e ja representa docu
mento inspirador de novas esforc;:os interna
cionais para enfrentar o problema. 

0 desafio das drogas tem de ser enfrentado 
corajosamente. A droga se constitui em elo 
de uma cadeia de crimina I idade e de vio
lencia que se alastra pela sociedade, atinge 
seu patri man io mais val ioso - a juventude 
- e provoca a dissoluc;:ao da famIlia e das 
instituic;:oes. Felizmente, o Brasil nao esta 
entre os palses mais atingidos por esse 
grave problema. Mas temos plena conscien
cia dos riscos existentes e da necessidade 
de uma ac;:ao internaeional solidaria para 
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prevenir, conter e reduzir o uso indevido 
e o trafico il lcito de drogas. 0 Governo do 
Presidente Sarney atribui alta prioridade e 
profundo sentido etico a essa tarefa. Sabe
mos, ta1_nbem, da decisao do Governo dos 
Estados Unidos de responder criativamente, 
no plano, interne, a amea<;:a que as drogas 
representam para a sociedade americana e 
de colaborar, no plano internacional, para 
a elimina<;:ao desse mal. 

Estou certo de que a nossa coopera<;:ao, 
no quadro do acordo que acabamos de assi-
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nar, continuara a se desenvolver de forma 
harmoniosa e agora ainda ma[s eficiente. 
Ouero, pois, expressar minha. viva satisfa
cao e congratular-me com Vossas Exce
lencias Senhor Embaixador Harry Shlau· 
demann e Senhor Ministro Paulo Brossard 
de Souza Pinto, por estarmos promoven
do concretamente, mediante a assinatura 
deste ato, o fortalecimento da coopera<;:ao 
internacional nG~ombate ao uso il lcito das 
drogas. 

Muito obrigado. 
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em brasilia, o ministro 
da economia da sui~a 

Discurso do Ministro de Estado, interino, das Relac;;Oe& 
Exteriores, Paulo Tarso Flecha de Lima, no Palacio do 
ltamaraty, em Brasflia, em 11 de seterilbro de 1986, por 
ocasiiio de almoco oferecido ao Ministro da Economia da 
Sufca, Kurt Fluger. 

Senhor Ministro, 

T enho a honra e a grata satisfa<;ao de dar as 
boas vindas a Vossa Excelencia e comitiva, 
em nome do Governo brasileiro. 

De longa data o Brasil e a Sul<;a mantem re
la<;6es amistosas e exemplares. Registramos, 
com satisfa<;ao, a presen<;a de contingentes 
sul<;os entre os imigrantes que, da Europa, 
aqui vieram construir um Novo Mundo, pri
vilegiando o Brasil com seus conhecimen
tos, metodos de trabalho e esplrito em
preendedor. A bela cidade de Nova Fribur
go, no Estado do Rio de Janeiro, constitui 
um dos marcos mais eloquentes da contri
bu i<;ao su i<;a para a forma<;ao da na<;ao bra
sileira. 

Mu1tos outros aspectos nos 11gam. A demo
cracia pratica na Sul<;a de forma modelar, 
tem-se constituldo em motivo de admira
<;ao para sucessivas .gera<;6es de constitucio
nal istas brasi leiros. No plano ext~rno, a 
a<;ao diplomatica helvetica, voltada para a 
causa da paz, encontra profunda ressonan
cia em na<;oes como a nossa, amante da 
concilia<;ao e do equilibria nas rela<;oes in
ternacion(lis. Nossas posturas externas tem 
pontos basicos de coincidencia, como a 

defesa dos direitos humanos e o respeito a 
princlpios como· os da nao-interven<;ao e 
da solu<;ao pacifica de controversias. Gene
bra, palco de encontros internacionais da 
mais alta relevancia, e uma das "capitais" 
das Na<;oes Unidas, prestando expressive> 

servi<;o aquela Organiza<;ao de que o Brasil 
faz parte. 

A posi<;ao helvetica contra o protecionismo 
aplicado as exporta<;oes dos palses em de
senvolv imento, repete generosamente no 
terreno economico, 0 tradicional apego a 
modera<;ao, demonstrado pela Su f<;a no ter
reno pol ftico. 

No contexto favoravel de nossas rela<;oes 
bilaterais, cabe assinalar que o intercambio 
comercial su ( <;o-brasi leiro desfruta de tradi
<;ao e de elevado grau de estabil ida de, mu i
to contribuindo para a gera<;ao de riquezas 
em nossos respectivos palses. 

Ademais, nao posso deixar de assinalar nos
sa satisfa<;ao com o papel desempenhado 
pela Sul<;a na condi<;ao de um dos princi
pais palses investidores no Brasil. A con
fian<;a de nossos parceiros su l<;os no desen
volvimento da economia brasileira, alem 
dos efeitos benefices de sua presen<;a em 
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nossos mercados, importa em verdadeiro 
aval para os rumos que temos trac;:ado e em 
sinal evidente para os demais pa lses indus
trializados, que se acostumaram a respeitar 
a visao e o tirodnio dos empresarios e fi
nancistas helveticos. 

Senhor Ministro, 

0 Governo do Presidente Jose Sarney, ap6s 
adotar em fevereiro ultimo medidas de sa
neamento da economia, com o Plano Cru
zado, institu iu recentemente um Plano de 
Metas, destinado a dar condic;:oes para a ma
nutenc;:ao do crescimento da economia a ta
xas elevadas. Com efeito, pretende-se man
ter o referido crescimento a taxas a mais de 
7% no trienio 1986/89, propiciando-se a 
abertura de cerca de 6,6 milhoes de oportu
nidades de emprego. Para a consecuc;:ao de 
objetivos tao expressivos, o Brasil reserva 
grande i mportancia a parceria que mantem 
com o exterior, em particular com aqueles 
palses cujo intercambio conosco representa 
maiores possibilidades de expansao, como e 
o caso da Su fc;:a, que esperamos ter ao 
nosso lado nessa caminhada rumo ao desen
volvimento. 

Senl;lor Ministro, 

Vossa Excelencia visitara amanha Sao Pau
lo, onde devera presidir, ao lado do Senhor 
Ministro da Industria e do Comercio do 
Brasil, a cerimonia de abertura da exposi
c;:ao "Teena Sulc;:a 86 Brasil". Estou certo 
de que essa mostra, concentrada em areas 
de elevada sofisticac;:ao tecnol6gica, abrira 
novas horizontes a nossa parceria economi
co-industrial, lanc;:ando bases para um futu
ro adensamento do intercambio bilateral. 
Ao mesmo tempo, apliara e aperfeic;:oara 
a imagem que os brasileiros guardam da 
Sulc;:a, pais que detem, hoje em dia, con
quistas tecnico-cientificas em areas as mais 
diferenciadas, desde a microtecnologia a 
energia nuclear, passando pela informatica 
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e pela engenharia genetica, para citar alguns 
exemplos. 

Desde ja fac;:o votos para que a "Teena Suf
c;:a 86 Brasil" sigam-se muitas outras exposi
c;:oes, destinadas a inffuirem positivamente 
sabre a cooperac;:ao su fc;:o-brasileira. 

Senhor Ministro, 

Oeste nosso encontro tao agradavel, nao 
poderia eu deixar de registrar satisfac;:ao 
com que tomamos conhecimento da deci
sao do Governo sulc;:o de nomear o Ernbai
xador Franz Blankart para a Chefia do De
partamento Federal para Assuntos EconO
micos Externos do Ministerio da Economia 
Publica, com o tftulo de Secretario de Es
tado. 

Conhecemos as altas qualidades de diplo
mata e negociador do Embaixador Blankart 
par sua atuac;:ao no trato dos assuntos liga
dos ao cacau . .Em sua recente visita ao Bra
sil, t~vemos a percepc;:ao do seu doiTl-inio 
sabre os problemas do GATT. Nao passa 
despercebida, tampouco, ao Governo bra
sileiro, as atitudes de simpatia e compre
ensao do Embaixador ~lankart para com o 
problema da dfvida externa dos pafses em 
desenvolvi menta. 

Tudo isso, e mais a apreciac;:ao, que temos 
pela sua cultura e poder intelectual, prova
da nao s6 em artigos para a Revista de Pol f
tica I nternacional e. para a International 
Affairs, mas tambem nos curses especiais 
na Escola Superior de Relac;:oes lnternacio
nais, faz com que esta nomeac;:ao seja rece-
bida com grande aplauso por todos n6s. 

Desejamos ao novo Secretario de Estado 
todas as felicidades do novo cargo. 

Convido a todos a erguerem suas tac;:as num 
brinde que fac;:o ao desenvolvimento do in
tercambio sulc;:o-brasileiro, e a saude e feli
cidade pessoais do nosso ilustre visitante, 
Ministro Kurt Furgler. 
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abreu sodre participa 
da reu,niao do gatt 

Discurso do Ministro de Estado das Rel~iies Exteriores, 
Roberto de Abreu Sodre, em Punta del Este, em 16 de 
setembro de 1986, por ocasiao da Reuniao Ministerial das 
Partes Contratantes do Acordo Geral de Tarifas e 
Comercio- GATT. 

Senhor Presidente, 

Um feliz consenso em torno da escolha do 
Uruguai e de Punta del Este como sede des
ta Reun iao Ministerial das partes contratan
tes nos traz de novo ao pals vizinho e irmao 
e a esta bela cidade, slntese da tradicional 
hospitalidade uruguaia. Sentimo-nos igual
mente felizes por estarmos trabalhando sob 
a habil direc;:ao de Vossa Excel€mcia, garan
tia de que o acordo prevalecera sabre as di
vergencias e de que os interesses dos palses 
em desenvolvimento nao serao marginaliza
dos nas futuras negociac;:5es que aqu i pre
tendemos lanc;:ar. 

Nossa tarefa nao e facil, mas e factfvel. A 
econom ia internacional vem passando por 
profundas perturbac;:5es e transformac;:5es 
cujos reflexos negativos reG:alram, uma vez 
mais, pesadamente, sabre os pafses em de
senvolvimento. Tais mudanc;:as sao patentes 
na area comercial onde se assiste a um deb1-
litamento sem precedertes do sistema mul-

tilateral de comercio e de sua principal ins
tituic;:ao, o GATT. Sao sintomas desse debi
litamento: o acirramento do protecionismo 
e das disputas comerciais, levando a um 
comercio cad a vez mais adm in istrado, a re
cafda do bilateralismo e o recurso e as 

ameac;:as para forc;:ar concessoes. Aliam-se 
a esses sintomas negativos a persistente de
teriorac;:ao dos termos de intercambio dos 
pafses em desenvolvimento e a crescente 
desorganizac;:ao dos mercados agr(colas, 
consequencia de pol fticas equ ivocadas dos 
principais parceiros comerciais. 

Seria, contudo, enganoso atribuir a area do 
comercio todos os males da economia in
ternacional. Nas perturbac;:5es na area 
monetaria e financeira se encontram boa 
parte das causas da grave situac;:ao atual. 
Caso desejemos superar as dificuldades da 
economia mundial, devemos atacar imedia
tamente, e em paralelo com o tratamento 

das questoes comerciais, os problemas mo
netarios e financeiros. A falta de uma solu
c;:ao duradoura e abrangente para o proble
ma do endividamento externo condena os 
pafses em desenvolvimento a transferirem 
para o exterior substancial parcela I lquida 
de recursos numa propor<;::ao que compro
mete, gravemente·, a retomada de seu desen
volvimento. A ausencia de regras de aplica
c;:ao generalizada, a existencia de arranjos 
ad hoc e restritos a grupo reduzido de pal
ses, as flutuac;:5es bruscas das taxas de cam
bia e a contrac;:ao dos fluxos financeiros 
para o desenvolvimento configuram a pro-
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fundidade da crise monetaria e financeira, 
a exigir a urgente reconstruc;:ao de um sis
tema internacional. 

0 Governo brasileiro, a despeito dessas no
t6rias adversidades externas, vem desenvol
vendo, com sucesso, um ample esforc;:o de 
soergu imento da econom ia. 0 crescimento 
com justic;:a social e uma existencia impos
tergavel de nossos povos. Para que o esfor
c;:o nacional possa plenamente frutificar faz
se, contudo, necessaria um sistema comer
cia! multilateral, aberto e estavel, que ga
ranta o acesso de nossos produtos ao mer
cado internacional e que nao restrinja nos
sas perspectivas de desenvolvimento nos no
vos setores da economia mundial. 0 Brasil 
nao aceita uma nova divisao internacional 
do trabalho tao ou mais excludente do que 
a que se nos tentou impor no passado. 

Senhor Presidents, 

0 Brasil veio a Punta del Este animado do 
prop6sito de preservar o sistema multilate
ral de comercio e o GATT, de buscar garan
tias s61idas de que as conquistas do passado 
nao serao erodidas pelo desrespeito aos 
princfpios do multilateralismo e da nao-dis
criminac;:ao. Para construir e precise conso
lidar os alicerces do GATT, abalados pela 
pletora de medidas incompatfveis com o 
Acordo Geral, adotadas pelos principais 
palses desenvolv idos. Devemos, portanto, 
assumir compromissos firmes e confiaveis 
de nao ampliac;:ao das restric;:5es ja existen
tes e de remoc;:ao de barreiras ao comercio 
que nao encontram apoio no GATT. 

0 esforc;:o de consolidac;:ao do GATT nao 
estaria complete sem um movimento adi
cional, dentro das regras e princfpios do 
Acordo Geral, de liberalizac;:ao do comercio 
de bens. 0 Brasil ap6ia tal esforc;:o e esta 
disposto a dele participar. A garantia de 
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.nossa participac;:ao deve ser o acolhimento 
das reivindicac;:5es basicas dos palses em de
senvolvimento quando do lanc;:amento da 
rodada. 

Senhor Presidents, 

A posic;:ao brasileira a respeito dos chama
des novos temas e sobejamente conhecida. 
Os resultados das discuss5es no GATT e em 
outros foros sobre a questao de servic;:os 
nao fizeram senao confirmar a convicc;:ao 
brasileira quanto ~ inexistencia de uma 
clara concepc;:ao dessa materia e mu ito me
nos de um consenso sobre uma a<;:§'o multi
lateral no GATT. 

Nessa posic;:ao se mantem inalterada. Nao 
deixaremos de trabalhar incansavelmente 
por urn consenso, mas objetaremos a qual
quer tentativa de imposicao de soluci)es. 
c;:5es. 

Com esp(rito construtivo, nao nos negare
mos a considerar um encaminhamento para 
a .questao de servic;:os que, levarrdo em 
conta a prioridade que alguns atribuem a 
uma ac;:ao multilateral nessa area, respeite, 
integralmente, a posic;:ao daqueles que, co
mo o Bras'il, rejeitam a inclusao de servic;:os 
numa rodada sobre bens no ambito do 
GATT. 

Senhor Presidente, 

Estamos dispostos a nos empenhar pelo 
exito desta conferencia de Punta del Este. 
Estamos dispostos a viabil izar uma nova ro
dada de negociac;:5es comerciais. Nessa tare
fa sera significativa se conseguirmos embar
car num esfor<;:o genu(no de coopera9ao in
ternacional e de soerguimento do multila
teralismo. Para que nossas delibera9oes te
nham efeito duradouro, devemos, pela re
jei~;:ao dos equlvocos do passado, construir 
urn sistema comercial mais justo, inspirado 
nos melhores ideais da cooperacao e da 
convivencia i nternacionais. 
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itamaraty comemora dia e ano 
internacionais da paz 

Palavras do Ministro de Estado, interino, Embaixador Paulo 
Tarso Flecha de Lima, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, 
em 17 de setembro de 1986, por ocasifo da abertura da 
cerimOnia comemorativa do Ano lnternacional da Paz e a 
passagem do Dia lnternacional da Paz; e a mensagem do 
Secretario Geral da Organiza~A'o das Na~eses Unidas (ON U), 
Javier Perez de Cuellar, datada de 16 de setembro de 1986 e 
lida na mesma solenidade. 

PALAVRAS DO CHANCELER INTERINO 

Senhores Embaixadores e Chefes de Missao 
Diplom{Hica, 
Senhores Ministros de Estado e 
Representante do Ministro das Comunica
~6es, 
Senhor Presidente da Empresa Brasileira de 
Correios e Telegrafos, 
Senhores Representantes das Na~oes Uni
das e 
Organismos e Agencias Especializadas, 
Senhores e Senhoras, 

Ouero expressar-lhes minha satisfacao em 
presidir a esta cerimonia comemorativa ao 
A no I nternacional da Paz, que ora se ob5er
va, e ao Dia I nternacional da Paz. 

A data de hoje distingue-se par coincidir 
com a abertura dos trabalhos da Ouadra
gesima-Primeira Sessao da Assembleia-Geral 
das Nac5es Unidas, na qual o Brasil partici
para ativamente em prol da promo~ao da 
paz e do desenvolvimento. 

Na cerimonia de hoje procederemos ao lan
camento do selo alusivo ao Ana lnternacio-

nal da Paz, in iciativa concretizada gracas a 
colaboracao do Ministerio das Comunica
coes e, par meio deste, da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telegrafos. Desejo expres
sar ao Sr. representante do Ministro das Co
municacoes, Dr. Laumar Melo Vasconcelos, 
Presidente da ECT, o reconhecimento pelal 
colabora~ao prestada. 

Antes de passar a palavra ao Diretor do 
Centro de I nformacoes das Nacoes Unidas, 
Sr. Antonio Muino, que lera a mensagemi 
do Secretario-Geral da ON U alusiva a data, 
de hoje, gostaria de formular ao Ministw 
Jose Francisco Resek, do Supremo Tribu
nal Federal, meus agradecimentos anteci
pados pel a contri bu i~ao substantiva e dis
tinguida que prestara a celebra~ao desta im
portante data, com a conferencia que pro
feri ra sabre o tema "Paz e Di rei to I nterna
cional". 

MENSAGEM DO SECRETARIO GERAL 
DAONU 

Hoje, dia inaugural do quadragesimo pri
meiro perlodo de sess5es da Assembleia
Geral, continuamos a tradicao de comemcr 
rar o Dia I nternacional da Paz. Sen do este 
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ano o A no I nternacional da Paz, o dia ad
quire urn significado especial. 0 ano inau
gurou-se corn urna clara enurnerar;:ao dos 
elementos de perigo e de prornessa, em face 
da situar;:ao internacional atual. Embora 
nao fosse realista antecipar solur;:oes n3pidas 
e milagrosas aos complexes problemas que 
enfrenta a humanidade, era de se esperar, 
contudo, que se pudesse dar um primeiro 
passo adequado nurn rurno mais saudavel 
e rnais seguro para os assuntos internacio
nais. 

Essa esperanca nao se· concretizou. Persis
tem as tensoes ern rnuitas regioes do rnun
do. Nao se alcanr;:ou nenhum progresso 
significative no esforr;:o de controlar a cor
rida arrnamentista. 0 perigo de urna catas
trofe nuclear paira como urna sornbra 
arnear;:adora sobre a existencia hurnana. A 
seguranca continua sendo urna meta cada 
vez rnais distante e diflcil de ser alcanr;:ada, 
na rnedida ern que e visualizada unicarnen
te ern funr;:ao rnilitar. Os incessantes avan
ces da tecnologia rnoderna dos arrnarnentos 
contribuern perigosarnente para criar urn 
clima de inseguranca perpetua. 

Para que a hurnanidade se livre do rnedo e 
da possibilidade de ser aniquilada, torna-se 
prioritaria a concepr;:ao de um tratado geral 
de 'proibir;:ao de experiencias nucleares que 
conduza a eliminar;:ao das armas nucleares. 
Sao necessaries novos esforr;:os para criar 
confianca e reviver o sistema de seguranr;:a 
coletiva, sern o qual ate as pr6prias bases da 
paz se tornarn precarias. 

Nao se pode tarnpouco deixar de lado as di
mensoes economicas e sociais da paz sem 
por ern perigo uma ordern mundial estavel. 
Urna parcela consideravel da raca hurnana 
vive ainda ern condir;:oes de absoluta pobre
za. A doenr;:a e a desnutrir;:ao continuam 
consurnindo muitas vidas. 0 apartheid e ou
tras form as de discri m inar;:ao racial persis
tern todavia, causando rnuitos sofrirnentos, 
arnarguras e transtornos. A consciencia hu
mana nao podera estar em paz consigo mes
ma, nern as relar;:oes poderao ser seguras, 

ate que se ponha fim a essas '(iolar;:5es, em 
grande escala, dos direitos humanos. 

0 mundo esta em crise. As medidas encami
nhadas para resolver a crise devern ser am
plas e integradas. Essas medfdas devem ir 
alern do torn 6bvio, porem muitas vezes 
superficial, dos pronunciamentos ousados e 
de carater geral. Ao largo de sua existencia, 
as Nar;:oes Unidas tern tratado de promover 
urn espfrito de esforco cornum e concentra
do. Porern, na atualidade, a propria organi
zar;:ao enfrenta desafios quanto a sua viabi
lidade e eficiencia. E, contudo, poucos po
derao negar que as Nar;:oes Unidas conti
nuarn sendo a (mica instituir;:ao rnundial 
que pode atuar como unificadora para a 
paz. A autoridade das Nacoes Unidas deri
va, em ultima instancia, da necessidade de 
seguranr;:a autentica e do desejo de paz que 
transcende todas as dificu ldades de nacio
nalidade e cultura, ideologia e credo, e 
constitui uma poderosa fonte de unidade 
para os povos de todo o planeta. 

Ao observar este Dia I nternacional da Paz, 
as Nar;:oes Unidas abrern seus brar;:os as 
crianr;:as, que representam nosso cornpro
rnisso mais solene com o futuro. Ao <final 
deste seculo, 2.500 rnilhoes cte pessbas -
quase a rnetade da popular;:ao rnundial -
tera rnenos de 20 anos. Esta cifra represen-

ta a popular;:ao total do rnundo ern 1950. 
Para poder viver com dignidade no seculo 
XXI, esses milh5es de pessoas necessitarao 
de alimentar;:ao adequada, teto, assistencia 
medica e educar;:ao, e, acima de tudo, neces
sitarao de paz. 

Nossa obrigar;:ao, hoje, e de lutar corn perse
veranr;:a, para que o dia de amanhlJ esteja 
livre do perigo da guerra nuclear ou con
vencional e nao se veja assolado pelos 
conflitos atuais. Essa e a promessa que te
mos feito aos jovens. Nas pol fticas que ela~ 
borernos e nas medidas que adoternos, essa 
promessa n!Jo deve ser trafda. 

JAVIER P~REZ DE CU~LLAR 
Secretario Geral das Nar;:oes Unidas* 

* Na saeio Noticil-. p6gina 138, uma inform~Jo sobre a comemor~, no ltamaraty, do Dla e Ano lntemacionais da Paz. 
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chanceler brasileiro abre a Xli 
sessao da assembleia 

geral das na~oes unidas 
Discurso do Ministro de Estado das Rela~ Exteriores, 
ROberto de Abreu Sodre, em Nova York, em 22 de setembro, 
de 198,6, por ocasilo da abertura do debate geral da XLI 
Sesslo da Assemblllia Geral das Na~CSes Unidas. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Ha quarenta e um anos tem o Brasil o privi
legio de abrir a fase de debates da Assem
bleia Geral das Nac;:oes Unidas. 

Na Quadragesima Assembleia, em setembro 
do ano passado coube ao Presidente de meu 
Pars, Jose Sarney, proferir o discurso de 
abertura. Suas primeiras palavras foram de 
homenagem a esta tribuna: e a mais alta 
comunidade das Nac;:oes, impoe respeito e 
dignidade, aqui grandes e pequenos ficam 
me no res. 

Na qualidade de Ministro das Relac;:oes Ex
teriores do Brasil, venho a este p6dio das 
Nac;:oes Unidas com emoc;:ao e reverencia. 

Este eo foro maxfmo da Humanidade. 

E como tal ha que preserva-lo, com deter
mi nac;:ao. 

Nao poupo, por isso, palavras para enaltece
lo. Seus malogros eventuais nao o dimi-

nuem em sua val ia essencial como instru
mento de dialogo e de paz. Suas insuficien
cias, Ionge de invalida-lo, antes exaltam o 
imperative de seu fortalecimento. 

0 Brasil nao conhece alternativa para a Or
ganizac;:ao das Nac;:oes Unidas. Nao existisse 
a Organizac;:ao, tocaria ao talento e ao en
genho humane imagina-la, cria-la, em suma, 
reinventa-la. Nao I he faltam, decerto, meios 
institucionais adequados, marco jur(dico 
exato, objetivos lucidos e nitidamente defi
nidos. Na verdade, para traduzir todo o seu 
imenso potencial em mais proveitosa co
operac;:ao entre os povos e seu beneficia 
comum, o de que mais carece a Organiza
c;:ao e de uma vontade pol (tica sincera e glo
bal, capaz de sustenta-la sem vacilac;:5es na 
afirmac;:ao persistente e imprescind(vel dos 
nobres prop6sitos consagrados na Carta de 
Sao Francisco. 

Justamente quando a sociedade internacio
nal se torna praticarnente universal, seria 
contradit6rio, alem de temerario, conde~ 
nar o sistema das Nac;:oes Unidas ao pereci
mento, ou ~ inercia, privando o mundo de 
instrumentos fundamentais de dialogo de
mocratico e fertil entendimento. 
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Para o Brasil, o fortalecimento da ONU eo 
melhor caminho para assegurar-se a paz, a 
seguranc;:a, a cooperac;:ao internacional. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Durante sua recente visita oficial aos Esta
dos Unidos da America, o Presidente Jose 
Sarney referiu-se ao Brasi I como um fa tor 
de estabilidade e de paz, de conciliac;:ao e 
equil (brio em todas as dimensoes da ordem 
mundial. "Somas um pafs que soma- dis
se, que nao desagrega. Um pa fs que nao 
traz problemas, mas soluc;:oes". 

Venho ~s Nac;:oes Unidas exprimir, com se
guranc;:a e convicc;:ao, a palavra meditada e 
construtiva de um Brasil novo, que celebra 
seu reencontro com a democracia e ja con
suma, revigorado, com decisao e certeza, 
transformac;:oes significativas. 

E expressive o balanc;:o dos dezoito meses 
da Nova Republica. 

Consoli damos nossas i nstitu ic;:5es pol fticas, 
abolindo os resfduos do autoritarismo e ge
rando espac;:os para uma democracia avanc;:a
da e irredutfvel, uma sociedade plena, aber
ta, .modern a e sol ida ria. 
Corrigimos distorc;:oes inflacionarias que 
castigavam ha decadas nossa populac;:ao -
e isso sem recessao, mas si m, ao i nves, com 
celere e s61ida retomada do crescimento 
economico. 

Comec;:amos a resgatar nossa principal dfvi
da - a dfvida social, debito hist6rico do 
Pals para com sua propria populac;:ao, bus
cando ativamente reduzir os desn fve1s de 
renda e eliminar a miseria. 

Senhor Presidente, 

Tal como a nac;:ao que estamos empenhados 
em construir, queremos uma ordem inter
nacional politicamente democratica, eco
nomicamente pr6spera e participativa, 
socialmente justa. Queremos liberdade, de
senvolvimento, equidade. 
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Nao parece, no entanto, que tais anseios 
estejam pr6ximos de serem at-endidos. Pelo 
contrario. 

No plano pol (tico, a tendencia ~ rebipolari
zac;:ao esvazia os mecanismosJnternacionais 
de. entendimento coletivo e democratico. 
A confrontac;:ao substitui o dialogo, o poder 
passa a predominar sabre o consenso. A 
ameac;:a da forc;:a, e mesmo seu emprego, 
substituern os meios de negociac;:ao no tra
tamento das disputas. Como se fosse de per 
si eficiente, o poder, para resolver conflitos. 
Onde presente a forc;:a, hoje, os impasses 
sao mais frequentes do que as vit6rias ou as 
derrotas. A forc;:a, alem de ilegal, tem-se 
provado tambern nao-funcional. 

Tinha razao o historiador que, no seculo 
passado, previu que o Seculo XX seria o se
culo das terrfveis simplificac;:oes. A vasta 
complexidade das relac;:oes internacionais ~ 
aprisionada em esquematizac;:5es triviais, 
que dividem os parses confonne a 16gica fa
cil_das dicotomias, separando-os em "Campos 
distintos e necessariamente opostos, procu
rando anular a espontanea multipolaridade 
do mundo de nossos dias. 

A realidade e mais rica e contradit6ria e 
tem resistido ao autoritarismo das concep
c;:5es binarias. Mas o dualismo maniquelsta 
pode ser perverso e acabar-se impondo ~ 
realidade. Dar a uma disputa local, resultan
te de causas locai.s, tratamento inspirado 
em preconceitos e interesses embutidos na 
confrontac;:ao de potencias ex6genas, pode 
desencadear forc;:as que term inarao por 
transportar a disputa menor para o confli
to maior. .Embora falaciosas em suas pre
missas, aquelas concepc;:5es podem ser ca
tastr6ficas em suas consequencias. 0 que 
era falso como princfpio, torna-se, na apli
cayao, dolorosamente verdadeiro - e mc:~is 
grave. 

Ja 0 sistema economico internacional e 
conduzido por automatismos anacroni
cos que estao em contradic;:ao com os inte
resses de boa parte da comunidade inter
nacional - em primeira instancia os pafses 
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em desenvolvimento. No campo comercial 
predominam regras que refletem prioritaria
mente o interesse das na<(5es industriais 
mais poderosas - e mesmo essas regras sao 
freqOentemente 1ransgredidas. Nos campos 
financeiro e monetario, a economia mun
dial esta sujeita ao impacto de medidas to
madas unilateralmente e que podem afetar 
decisivamente os parses em desenvolvimen
to, sem que a estes se preserve qualquer di
reito - direito a voz, a contesta<(ao ou are
para<(ao. 

No que respeita a eqOidade, a desejavel re~ 
duc;;ao do grande fosso entre pa lses rices e 
pobres, vimos assistindo a paralizac;;ao qua-
58 completa da coopera<(ao economica in
ternacional. As iniciativas dos parses em de
senvolvimento esbarram no imobilismo e 
mesmo na hostilidade dos parses desenvol
vidos. Acentua-se, par outro lado, o prote
cioriismo comercial destes parses, pratica 
in (qua inclusive porque incorretamente 
comparada com as medidas legltimas qua 
os palses em desenvolvimento necessitam 
adotar para proteger sua nascente produc;;8o 
interna. Ha uma diferenc;;a indisfarc;;avel 
entre um e outro comportamento: um pre
serva a concentrac;;ao de riqueza, sustentan
do atividades na'o-competitivas, outro busca 
assegurar a sobrevivencia dos palses mais 
pobres em sistema internacional injusto e 
desequilibrado, que os obriga, inclusive, a 
acumular saldos crescentes para o pagamen
to de seus compromissos financeiros exter
nos. 

Mais grave, um novo modelo de protecio
nismo se manifesta. A ac;;ao de barrar ex
portac;;5es i ncomodas esta sen do agora com
plementada pela estrategia de criar obstacu
los a pr6pria instalac;;ao de processes de pro
duc;;8o nos parses em desenvolvimento, mes
mo quando voltadas predominantemente 
para atender a demanda do mercado inter
no. Esse proteeionismo "preventive'· e 
especialmente visrvel nos setores· cuja ati
vidade envolve o emprego de tecnologias 
mais avanc;;adas. 

Nao se afigura favoravel, pais, o clima das 
relac;;5es i nternacionais para parses em de-

senvolvimento como G Brasil. lsso nao nos 
desanima, contudo, na perseverante busca 
dos objetivos que nos colocamos interna
mente, nem nos diminui a disposic;;ao de 
participar de todo esfor<(o que possa condu
zir a uma sociedade internacional efetiva 
mente mais livre, pr6spera e justa - tal co
mo a sociedade que nos propomos firms
mente a estabelecer em nosso Pars. 

Nao poderia deixar de mencionar aqui a 
Reuniao Ministerial do GATT, em Punta 
del Este, da qual acabo de participar. Res
salta naquele encontro a finneza de posi
c;;5es e a atitude construtiva dos palses em 
desenvolvimento. 

0 Brasil confia em que o consenso afinal al
canc;;ado possa servir de ponto de partida 
para negocia96es frut (feras e vantajosas 
para toda a comunidade internacional, que 
levem a uma ordem economica mais justa e 
eficaz. 

Senhor Presidente, 

A America Latina luta heroicamente para 
sair da crise Economica no momenta mes
mo em que se reafinna, concretamente, sua 
vocac;;ao democratica. 

Apesar dos progresses que alguns Parses 
latino-americanos, como o Brasil, vem ob
tendo no plano economico-social, o quadro 
geral do Continente permanece ainda de 
graves dificuldades - de recessao, de de
semprego e oneroso endividamento exter
no. 

Vem-me a lembran9a as famosas palavras de 
Simon Bolivar, a quem tanto deve o Conti
nente: "a escravidao e filha da escuridao; 
um povo ignorante e um instrumento cego 
da sua propria destruic;;ao". 0 libertador 
concordaria, hoje, em que a popula<(ao-cega 
nas trevas da pobreza pode tornar-se igual
mente instrumento de revolta e desestabili
za<(ao. 

A conjuntura atual exige v1sao de esta· 
distas. E necessaria e urgente, como ocor-
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reu no final da Segunda Guerra Mundial, 
empreender ac;:oes concretas para o lanc;:a
mento de uma autentica nova ordem eco
nomica internacional. 

Reclamamos tambem medidas de curta pra
zo. A America Latina n~o pode continuar 
a ser exportadora I (quida de capital, nao 
pode seguir pagando altas taxas de juros e 
"spreads" na renegociac;:ao de seus debitos 
externos, nao pode ter mais impedido o 
acesso de seus produtos aos mercados in
ternacionais e tampouco pode continuar a 
sofrer restric;:oes em materia de transferen
cia de tecnologia. 

A aguda consciencia dos problemas econo
micos na America Latina levou a formac;:ao 
do Consenso de Cartagena, atraves do qual 
convidamos as nac;:oes credoras ao dialogo 
e ao entendimento. 

E imprescindrvel que a crise do endivida
mento latina-americana seja analisada e 
entendida pelo seu aspecto pol (tico. E i m
prescind(vel que os Governos dos palses 
credores compreendam a existencia de uma 
situac;:ao excepcional, que nao pode ser cor
rig ida automaticamente pelo simples jogo 
das forc;:as de mercado. E imprescindrvel 
que se entenda a necessidade de canter e 
corrigir distorc;:oes e desigualdades patentes 
no sistema economico internacional. 

0 Presidents Sarney tem afirmado repeti
das vezes que o Brasil n~o pagara a d(vida 
externa com a fame e a miseria de seu po
vo, nem com preju (zo da democracia ou 
do crescimento economico. 

Ao reafirmar essa determinac;:ao do Gover
no brasileiro, fac;:o-o em nome de um pars 
empenhado em cumprir seus compromissos 
financeiros internacionais, mas igualmente 
decidido a assegurar melhores condic;:oes de 
vida a sua ja tao sacrificada populac;:~o. 

Foi com esse objetivo ultimo que o Brasil 
adotou, em fevereiro deste ana, amplo 
programa de reformas economicas, que viSa 
a debelar a inflac;:ao, estimular os investi-
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mentos, premiar a produc;:ao e o trabalho, 
penalizar a especulac;:ao. Esse novo progra
ma, o tao bem sucedido "Plano Cruzado", 
e hoje s(mbolo de uma nova esperanc;:a dos 
brasileiros, uma nova mentalidade, uma 
nova forc;:a a impu-lsionar o nosso cresci
mento. 

Senhor Presidents, 

Senhores Delegados, 

Neste planeta nao ha mais nenhuma terra 
incognita. No entanto, novas fronteiras es
tao par abrir-se, em espac;:os cruciais para a 
humanidade: os da tecnologia. 

0 mundo em desenvolvimento nao pode fi
car a margem dessa nova revoluc;:ao, sob 
pena de ver consolidado em definitive, e 
ampliado, o ja tao largo fossa que o separa 
do mundo desenvolvido. 

A revoluc;:ao tecnol6gica precisa se[ encami
nhada para a aproximac;:aci desses dais mun
dos, sendo proveitosa a ambos. Seus efei
tos sao exponenciais e de carater gualitati 
vo. Se forem mal dirigidos7 poderao levar 
nao somente a cl ivagem i rrevers (vel entre ri
cos e pobres, mas tamoom ao abismo que se 
estabelecera irremediavelmente, entre os 
que detem e dominam o conhecimento e 
aqueles aos quais a ele nao e permitido 
aceder. 

Nao queremos nem podemos aceitar que a 
revoluc;:ao tecnol6gica trilhe os mesmos ca
minhos da revoluc;:ao industrial, relegando a 
maioria das nac;:oes ao papel de rneros for
necedores e insumos de pouco valor agre
gado. Tampouco queremos ser limitados a 
simples compradores do excedente e do ob
solete. 

Nao nos resignaremos a ser expectadores 
passives de uma nova divisao internacional 
do trabalho, que cinda o mundo em dais 
universes distintos - o das sociedades p6s
industriais, que predominam as atividades 
de informac;:5es e servic;:os, verdadeiros cen-
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tr.os nervosos a governarem o planeta, e o 
das sociedades atrasadas e caudatckias. 

Nao nos escapam tambem as implica~oes 
do desenvolvimento acelerado, nos pa(ses 
ricos, de novas tecnologias para fins mili
tares. Estamos conscientes do impacto das 
aplic~oes civis dessas novas tecnologias, 
cuja pesquisa e desenvolvimento sao finan
ciados a fundo pedido pelos orcamentos de 
defesa. Nao desconhecemos as repercussoes 
desses subs(dios ~ tecnologia sobre toda a 
estrutura economica dos pa(ses desenvolvi
dos, nem ignoramos seus reflexos negativos 
na capacidade competitiva das econom ias 
dos pa(ses em desenvolvimento. 

Senhor Presidents, 

Na America Latina, em particular, o atraso 
e<;:onomico e tecno16gico esta acicatando 
a consciencia de nossos povos. 

No Brasil, estarnos finnemente, irreversivel
mente comprometidos com a causa da inte
gra~ao econom ica da America Latina. Ha 
muito que essa i ntegra~ao tem sido exigida, 
mas nunca antes como agora criaram-se as 
condi~oes adequadas para o surgimento de 
uma autentica vontade pol (tica para apro
funda-la. 

A integra~ao abre horizontes para a forma
cao de Um espa~O comum latino-americano, 
capaz de favorecer o desenvolvimento dos 
pa(ses da regiao e fortalece-los frente as 
adversidades da conjuntura economica in
ternacional. 

0 Brasil, junto com a Argentina e o Uru
guai, deu recentemente passos relevantes no 
sentido dessa integra~ao, atraves de acordos 
que traduzem, de modo inequ (voco, a deci
sao madura e inteligente de povos definiti· 
vamente convencidos das vantagens de sua 
uniao. Decisao ambiciosa mas tambem rea
lista, em que a fe renovada na convergencia 
de nossos destinos se associa a consciencia 
ple~a das dificuldades que a integracao po
de suscitar. Nao recuaremos, no entanto, 
diante desse desafio hist6rico, que sabe-

mos grande, mas cuja grandeza ~a medida 
de nossa disposic;:§o comum de cooperac;:§o 
e de progresso - nossa aspirac;:§o fraternal 
de crescer juntos. 

Senhor Presidente, 

A persistencia de crises regionais que amea~ 
cam a paz e a seguranca e outro aspecto 
preocupante da realidade internacional. 

E o que ocorre, notadamente, na Africa 
Austral. Recorro a palavras do Presidente 
Jose Sarney, proferidas em Praia, por oca
siao de sua grata visita a Cabo Verde, em 
maio ultimo: "A complexa problematica 
da Africa Ai..lstral jamais podera ser solucio
nada no horizonte das tensoes Leste-Oeste 
ou sob qualquer 6tica estrategica de gran
des potencias. ( ... ) A solu~ao da crise na
quela regiao passa primeira pelo desapareci
mento do apartheid e, em seguida, pela s6-
lida implantac;:§o de uma estrutura de inte
ra~ao pacffica entre os Estados da regiao, 
que penneia a todos eles dedicar-se a luta 
para i mplementar os seus projetos nacio
nais de desenvolvimento". 

A inconcebfvel recalcitrancia do Governo 
de Pret6ria em manter intacto o regime. do 
apartheid e bloquear o processo de inde
pendencia da Namibia, em persistente vio
la~ao de decisao do Conselho de Seguran
~a. continua a provocar graves tensoes e 
conflitos na Africa Austral. 

No seculo passado, um ilustre estadista bra
sileiro, Joaquim Nabuco, batendo-se contra 
a escravidao que naquele tempo nos estig
matizava, ja dizia que "as leis de cada pals 
sao remi~ivas a certos prindpios funda
mentais, base das sociedades civilizadas, e 
cuja violac;:ao em uma importa em ofensa a 
todas as demais". "Nenhum Estado pode 
par-se assim fora da comunhao civilizada 
do mundo", assinalava o ilustre abolicionis
ta. Esse e exatamente o caso do regime abo
minavel de discriminac;:ao vigente na Repu
blica da Africa do Sui, ate nossos dias, 
quando ja nos aproximamos do terceiro 
milenio. 
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A cornunidade internacional esta no lirniar 
de decisoes inadiaveis, corn vistas a tornar 
concretarnente inviavel a tentativa de Pre
t6ria de perpetuar aquele nefando re.9ime. 0 
Brasil continuara a lutar pela cria<;§o de 
condi<;oes para a solu<;§o dessa questao, ine
gavelrnente prioritaria, diante da explosiva 
conjuntura sul-africana e da situacao crltica 
dos pafses da linha de frente, subrnetidos a 
agressoes de toda ordern- ilegltirnas, injus
tificaveis. Aquelas valorosas e sacrificadas 
nacoes ernp.restarnos nossa firrne solidarie
dade. 

No Oriente Medio, o ciclo da violencia tarn
bern se perpetua. 0 Brasi I reitera sua cons
ternacao pelos atentados praticados no U
bano, pafs corn o qual ternos vlnculos tra
dicionais, e cuja plena autodeterrninacao 
desejarnos ver respeitada. 

As bases para urna paz justa e duradoura no 
Oriente Medio devern, obrigatoriarnente, in
cluir a devolu<;§o dos territ6rios abares ocu
pados desde 1967, o respeito ao direito do 
povo palestine a autodeterrninacao e inde
pendencia ern seu pr6prio territ6rio e a ne
cessidade de que todos os Estados da Re
giao, inclusive Israel, possarn existir ern paz, 
dentro de fronteiras internacionalrnente re
conhecidas. 

0 Brasil acornpanha tarnbern, corn preocu
pacao, o desenvolvirnento do conflito entre 
o Ira e o I raque. Larnentarnos que esses 
dois pafses nao tenharn conseguido ainda 
resolver suas diferencas de modo padfico e 
renovarnos nosso apelo para urna irnediata 
cessacao das hostilidades. 

Crises e confl itos prolongados ocorrem 
igualmente ern outras partes do rnundo. t: o. 
caso do Afeganistao e do Carnpucheia, 
onde se violarn o direito a autodeterrnina
<;ao e o princfpio de nao-ingerencia. Nao 
cessara a violencia nessas regi5es enquanto 
persistirem a ocupacao estrangeira e a re
pressao a livre rnanifestacao da vontade 
popular. 

Outra questao a preocupar o Brasil e os 
demais pa fses lati no-americanos ~ a . das 
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llhas Malvinas. DesrJe 1833 ternos apoiado 
clara e invariavelrnente os direitos sobera
nos da republica Argentina sobre aquele 
territ6rio e ternos insistido na necessidade 
de urna solu<;§o pacifica e negociada para a 
disputa. t: indispensavel que se restabele<;a 
o dialogo entre as partes envolvidas. 

Na America Central, o agravarnento de pro
blemas econornicos e sociais de natureza es
trutural continua a sornar-se a persistencia 
de urn clirna de tensao, acirrado pela con
frontacao ideol6gica. 0 Brasil rnantem-se 
finnernente persuadido de que s6 dentro do 
respeito aos princfpios da nao-interven<;ao e 
da autodeterrnina<;ao dos povos, ern clirna 
de dialogo e cornpreensao mutua, podera 
ser alcan<;ada urna solu<;§o duradoura para 
o conflito. Corn essa convic<;ao, rneu pals 
tern procurado colaborar para o entendi
mento, por rneio de sua participacao no 
gru po de apoio ao processo de Contadora. 

Senhor Presidente, 

Quando nos reunirnos ern Sao Francisco, 
para elaborar a Carta das Nacoes Unidas, 
rnovia-nos a preocupacao de definir como 
deveria ser o rnundo que legarfarnos as gera
coes futuras. Pouco depois, um aconteci
mento de proporcoes apocal fpticas alterou 
radicalrnente as pr6prias prernissas em que 
se assentararn as negociacoes em torno do 
novo ordenamento internacional. 

A explosao da prirneira bornba nuclear em 
Hiroxima revelou que o hornern passava a 
ter urn a arma capaz de destru f-lo como 
especie e a todo o mundo ern que vivemos. 

Desde entao, o problema dos armarnentos 
nucleares s6 fez agravar-se. A cada dia e 
rnais intenso o risco de urn conflito global 
-global e final. 

E assustador o processo de a<;ao e reacao 
que tern levado a letal espiral armamentis
ta a patarnares cada vez mais elevados. Cau
sam-nos, ·igualmente, profunda apreensao as 
perspectivas de desencadeamento de urna 
corrida armamentista no espaco. 
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0 Brasil mantem uma pol ltica firme e deci
dida contra a proliferac;:ao das armas nuclea
res, seja no sentido vertical, seja no sentido 
horizontal. Temos participado ativamente 
vados a efeito nos 6rgaos das Na~oes Uni
das. 

Meu pals assinou e ratificou o Tratado de 
Tlatelolco, que tem por objetivo fazer da 
America Latina a primeira zona militarmen
te desnuclearizada em territ6rio habitado 
peJo homem. 

Tlatelolco ainda nao cumpriu o seu objeti
vo porque nao conta com a participac;:ao de 
todos os Estados da regiao, nem de uma das 
potencias extracontinentais que mantem 
territ6rios sob sua administrac;:§o na area do 
Tratado. Ademais, eventos recentes indi
cam que, para que o Tratado se transforme 
em instrumento efetivo de garantia ~ segu
ranc;:a das nac;:5es latino-americanas, taz-se 
necessaria um eficiente sistema de verifica
c;:ao contra a introduc;:ao de armas nuclea
re. 

Nao obstante essas limitac;:5es, o Brasil tem 
reiteradas vezes afirmado sua polltica inva
riavel de orientar-se estritamente pelos 
objetivos do Tratado de Tlatelolco, excluin
do qualquer atividade que vise a aquisic;:ao 
de armamento nuclear. 

Seguida em todos os tempos e sem vacila
c;:5es, essa pol (tica tem merecido apoio am
plo do povo brasileiro. A plena desnuclea
rizac;:ao militar da America Latina inscreve
se entre as metas prioritarias da pol Hica ex
terna do meu Governo, vivamente empe
nhado, como os de outros palses da regiao, 
em evitar o desenvolvimento e a introdu
c;:ao de armas atomicas no Continente. 

Senhor Presidente, 

0 armamentismo nuclear nao e apenas uma 
ameac;:a a nosso futuro. Ele causa terror e ja 
vem matando no presente. Matando pela in
seguranc;:a e pelo medo, pela pobreza e pela 
fome. Nas palavras do grande poeta brasilei
ro Carlos Drummond de Andrade, 

"A bomba mata s6 de pensarem que vema{ 
para matar" 

"A bomba e miseria confederando milh5es 
de miserias''. 

Nao obstante tantos protestos e tantas ad
vertencias, em tantos foros 

("A bomba vai ·a todas as conferencias e 
senta-se a todos os I ados''), 

conseguira o homem veneer a ameac;:a de 
sua propria destru ic;:ao? 

Talvez nos versos finais do mesmo expres
sive poema do poeta Drummond haja uma 
mensagem confortadora de otimismo: 

"A bomba, com ser uma besta confusa, da 
tempo ao homem para que se salve 

A bomba nao destruira a vida 

0 homem (tenho esperanc;:a) liquidara a 
bomba". 

Sejamos confiantes. Nas palavras lapidares 
de Thomas Jefferson, somos movidos, afi
oal, "pelo desejo consciente de dirigir as 
energias de nossas nac;:5es para a multiplica
c;:ao da rac;:a humana, e na'o para sua destrui
c;:ao". 

Senhor Presidente, 

Tres outros assuntos merecem especial con
siderac;:§o. Em primeiro Iugar, quero reiterar 
a importancia que a democracia brasileira 
atribui aos direitos da pessoa humana -a 
seu respeito absolute e pleno, e desimpedi
do exerclcio. Significativos instumentos in
ternacionais, como os Pactos I nternacionais 
sobre Direitos Humanos e a Convenc;:ao das 
Nac;:5es Unidas contra a Tortura, estao 
sendo incorporados ao ordenamento jurldi
co brasi leiro, acrescentando novas garantias 
a perfeita protec;:ao a esses direitos funda
mentais em nosso pals. 

Nao poderia deixar de referir-me tambem a 
um momentoso tema, o dos entorpecentes, 
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para expressar a profunda preocupac;:ao 
com que o Brasil o considera. A nosso juf
zo; o problema apresenta tres aspectos es
senciais: a prevenc;:ao do uso indevido, are
pressao ao trafico ilfcito e a reabilizac;:ao 
dos usuaries cronicos. Ele nao sera resol
vido de forma duradoura se nao forem leva
das igualmente em conta estas suas tres fa
cetas. Entendemos tambem como indispen
savel a cooperac;:ao internacional contra as 
drogas - resguardados, naturalmente, os di
reitos soberanos dos Estados. 0 Brasil par
ticipou ativamente da Conferencia Especia
lizada I nteramericana sobre Narcotrafico, 
realizada no Rio de Janeiro, em abril deste 
ano, sob os ausplcios da OEA. Daremos, 
igualmente, nossa mais dedicada colabora
c;:ao aos trabalhos da Conferencia I nterna
cional sobre Entorpecentes que se realizara 
em Viena, em 1987. 

0 terceiro tema e o do terrorismo. Desta 
tribuna do mundo quero externar nosso 
mais veemente, mais energico, mais indig
nado repudio a sua proliferac;:ao. A comu
nidade internacional nao pode continuar 
a tolerar a pratica de atos terroristas e deve 
unir-se sem tardanc;:a para erradicar suas 
causas e eliminar seus efeitos. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 

Re.pito o que afirmei, com enfase, no in(cio 
deste meu discurso: o fortalecimento da 
ONU eo melhor caminho para assegurar a 
paz e a seguranc;:a internacional. Coerente 
com essa avaliac;:ao, meu pals tem contri
bufdo ativamente para estimular a imple
mentac;:8o de medidas que revitalizem as 
Nac;:5es Unidas. As recomendac;:5es do cha
mado "Grupo dos 18" sao, na opiniao do 
Governo brasileiro, um primeiro e promis
sor passo naquela direc;:ao. 

Apoiamos um papel crescentemente ativo 
para o Secretario-Geral na busca de solu
c;:5es para as controversias. Propugnamos 
o exame pela Organizac;:ao de todos os di
ferendos e conflitos. Advogamos a flexibi
lidade dos metodos de trabalho, em parti-
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cular do Conselho de Seguranc;:a, para que 
as grandes quest5es referentes ~ paz e ~ 
seguranc;:a possam ser tratadas em subsan
cia e de maneira construtiva. Pensamos ser 
necessaria contrarrestar a tendencia a afas
tar deste foro o tratamento dos problemas 
fundamentais da paz, que interessam a to
da a comunidade internacional. Tais pro
blemas afetam a todos e a todos cabe a res
ponsabilidade das soluc;:5es. 

Foi justamente com base nessa concepc;:8o 
das Nac;:5es Unidas que, a 29 de maio, pro
pus, atraves do Senhor Secretario-Geral, em 
nome do Governo brasileiro, a inclusao do 
item "Zona de Paz e Cooperac;:ao do Atl§n
tico Sui" na agenda desta Sessao. Essa ini
ciativa decorre do que disse o Presidente 
Jose Sarney perante esta AssembiE3ia Geral, 
em setemb ro de 1985: "0 Brasil fara todo 
os esforc;:os que estiverem a seu alcance para 
preservar o Atlfmtico Sui como area de paz," 
afastada da corrida annamentista, da pre
senc;:a de annas nucleares e de qualquer for
ma.deconfronto oriunda de out-ras regioes". 

Agradecemos o pronto reconhecimento, 
pela Assembleia Geral, da pertinencia desse 
ftem, ao iriclul-lo em sua presente Agenda. 
A iniciativa sobre a Zona de Paz e Coopera
c;:ao do Atlantica Sui prefigura importante 
esfon;o coletivo, do qual o Brasil procura 
apenas serum interprete. 

Trata-se de garantir a paz, a seguranc;:a e o 
desenvolvimento nu ma vasta area do glo
be, que congrega palses de dois continen
tes, un idos na sua detenn inac;:8o comum de 
superarem obstaculos a plena real izac;:ao do 
progresso e bem-estar de seus povos. 

De um lado, busca-se afastar as graves 
ameac;:as a seguranc;:a regional e mundial re
presentadas pela situac;:8o na Africa Austral, 
seja pela transferencia ao Atlantica Sui das 
tens5es e confrontac;:5es Leste-Oeste, acom
panhada da pro I iferac;:8o geogratica de 
annas nuclares e da consequents intensifi
cac;:ao da corrida annamentista nuclear. De 
outro lado, tem-se em vista valorizar as am
plas possibilidades de cooperac;:ao para ode-
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senvolvimento econom1co e social dos 
povos da regiao. 

A declaravao do Atlantico Sui -como Zona 
de Paz e Cooperavao inscrever-se-ia como 
medida concreta num vasto programa que 
a propria comunidade das nav5es ja definiu 
como de prioridade m~xima neste foro: o 
de converter os impulses irracionais de con
frontay§o em obra construtiva de coopera
vao padfica internacional. 

Constitu iria, ademais, sequencia e comple
mento 16gico a esforvos anteriores dos paf
ses latino-americanos e africanos, corpori
ficados no Tratado de Tlatelolco, na Decla
ravao de Desnuclearaizavao da Africa e na 
Declaravao e Programa de Avao de Lome 
relatives a Seguran9a, Desannamento e De
senvolvimento na Africa. 

Ha de representar, aquela declaravao, con
tribu ivao sign ificativa para a promo<;:ao da 
paz universal, baseada na igualdade de di
reitos e na justi9a para todos, objetivos su
premos das Nav5es Unidas. 

Senhor Presidente, 

A pol (tica externa brasileira nao se baseia 
em causas i lus6rias ou segue arroubos ret6-
ric6s. Ao contrario, ela traduz conceitos, 
aspirav5es e interesses pennanentes e legf
timos. 

Somos um pa(s novo, mas nao um pa(s ima
turo. Somos um pals que possui uma iden
tidade pr6pria, a qual valorizamos e respei
tamos, como respeitamos e valorizamos as 
de outras nav5es. 

Nossas declarav5es sao a expressao clara, 
fra~ca e direta de valores profundamente 
enra(zados na sociedade brasileira. 

Quando falamos em paz, nao nos julgamos 
jamais redundantes. Nao hesitamos em ser 
insistentes, ou mesmo repetitivos. Por isso 
me pennito reafirmar aqui palavras neste 
mesmo foro proferidas, por ilustre prede
cessor meu na funvao de Ministro das Rela-

v5es Exteriores do Brasil, Joao Augusto de 
Araujo Castro: "Vivemos um sistema de 
causas e efeitos redprocos. Assim como a 
paz e indivis(vel - pois a paz implica um 
nexo de interdependencia cuja consol ida
vao requer a cooperavao das soberan ias -
assim tambem e indivisfvel 0 desenvolvi
mento economico e social, condivao e 
expressao dessa paz". 

Desta tribuna, na passada Assembleia Ge
ral, o Presidente Sarney disse que "o instru
mento de nossa viagem do autoritarismo 
para a democracia foi a capacidade de con
ciliar e entender, sem violencia e selll trau
matismos''. Para explicar aquela tranquila 
transivao, ha en sa fstas nao-brasi leiros que 
voltam a alegar ser o brasileiro um povo 
"cordial", avesso como que por predestina
y~lo hist6rica a solu~oes violentas. Trata~ 
de simplificavao primaria e falaciosa, em 
cujo merito nao pretendo entrar. E verda• 
de que nos inclinamos naturalmente a con
ciliavao, que tem como substrate a toleran
cia e o respeito invari~vel a diferen~a: Mas 
se nos mementos de crise tende a cristali
zar-se entre n6s um consenso favoravel ao 
entendimento e a negociayao, e simples
mente porque temos conscie~cia nftida de 
que os caminhos da violencia, .alem de·eti
camente condenaveis, sao irracionais e pou
co duraveis. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

E melanc61ico para a especie humana ser
lhe as vezes "mais diffcil fazer a paz do que 
a guerra'', como disse Clemenceau. Esse o 
desafio que ao mesmo tempo sustenta e es
timula o arduo trabalho das Nav5es Unidas. 
Ao Iongo de seus quarenta e u111 anos de 
existencia, esta Organizay§o tem-se empe
nhado, contra todos os percalvos, na tarefa 
essencial de constituir e preservar a paz 
mundial, promovendo o di~logo, o entendi
mento e a concordia entre os povos. 

Em nome do povo e do Governo brasileiro, 
reitero o compromisso de meu pafs com 
essa causa nobre, para n6s i narredavel. 

Muito obrigado. 
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itamaraty comemora o centenario de 
nascimento do ex-chanceler 

otavio mangabeira 
ConferAncia do Ministro das Comuni~6as, Antonio Carlos 
Magalhles, no Pal6cio do ltamaraty, em Bras(lia, em 23de 
sat~mbro de 1986, por ocasilo da cerimOnia comemoratlva do 
centen6rio de nascimento do ex-Chanceler Ot6vio Mangabeira, 
que contou com a presence do Presidents Jos6·Sarney. 

Nascido na Rua da Orac;:ao, Bairro da Se, 
no Centro Hist6rico da velha capital baia
na, a 27 de agosto de 18~6./0t~vio Manga
beira atravessou, nas asas desse augurio, os 
ceus da hist6ria brasileira e jamais deixou 
de se identificar com a fisionomia da perso
nalidade nacional. E quando passou para a 
"outra margem", sereno e altivo, sem quei
xas e sem remorsos, se havia tornado habi
tante admir~vel da mem6ria coletiva. 

Louvado seja. senhor presidente. a iniciativa 
do Ministro Abreu Sodre de comemorar o 
cent~rio de nascimento desse grande brasi
leiro, fazendo justic;:a a quem foi um dos 
maiores chanceleres que passaram por esta 
Casa e cujo nome se inclui no grupo daque
les homens de excec;:ao que tanto honraram 
e honram hoje a nossa conturbada atividade 
publica. Sua vida, inteiramentE!' consagrada 
~ Bahia e ao Brasil, mais de meio seculo de
votada a causa da li berdade, sempre cer
cado do carinho do povo e do respeito dos 
seus Hderes, e rica de epis6dios memor~
veis, mereceria um estudo aprofundado que 
cobrisse toda essa extensa e brilhante traje
t6ria. Mas ele mesmo, experiente conhece-

dor das reac;:oes de audit6rios, na ultima de
cada de sua existencia, quando falava a seus 
afilhados de fonnatura, na Escola de Enge
nharia da Bahia, precavia-se, desconfiado: 
"Criou-se o h~bito das formaturas ~ noite, 
prece9idas de te deum. 0 mes, e dezembro. 
Ouer dizer que j~ faz calor. A indument~
ria, pesada, quando toea a vez do paranin
fo, que e 0 ultimo a desempenhar 0 seu 
papel, ja morfeu anda solto e lepido a fa
zer diabruras pela sala. ( ... ) Ora, a mim se 
me afigura que, em circunstancias tais, nada 
de cansativo ou massudo caberia dizer desta 
tribuna, mas alguma coisa de leve, que de, 
no muito, para embalar cochilos, sem que 
se exceda, porem, no seu poder sopor(fero, 
a ponto de ser capaz de inspirar ou nutrir 
sonos profundos''. Eisa( um conselho, um 
verdadeiro breve contra a prolixidade. Pro
curarei, avisado, embora tarefa diffcil, dizer 
apenas o indispen~vel. E o que tentarei 
fazer. 

Otavio Mangabeira ainda nao tinha 17 anos, 
estudante da Escola Po1itecnica, quando en
trou para o jornalismo. Professor da mesma 
escola e ocupante de um cargo de Enge-
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nheiro nas obras do Porto de Salvador, ele
geu-se, aos 21 anos, vereador. Quatro anos 
depois, em 1912, tornou-se deputado fede
ral, exercendo o mandata em 5 legislaturas 
sucessivas. Ocupava em 1926 a I ideran<;:a da 
bancada baiana e a primeira vice-presiden
cia da Camara dos Deputados, quando foi 
convidado para Ministro das Rela<;:oes Exte
riores, do Governo do Presidents Washing
ton Luis, cargo que exerceu ate 1930. "Os 
quinze anos que se seguiram foram mais 
atribulados. Exilado 2 vezes, afastado do 
Brasil por mais de 10 a nos, varias prisoes se
gregaram-no do ·convlvio social. E a fase, 
segundo afirma, de que mais se desvanece, 
a que mais tala ao seu corc3((ao. Longe da 
Bahia fpi o pen'odo em que rnais se sentiu 
o "seu mandatario, ou seu representante, 
fie I c'Js vel has trad i<;:oes baianas de am or a I i
berdade e de resistencia aos regimes de.dis
cricionarismo poder''. De 1935 a 1937, 
e ern 1946, retornou ao parlarnento, "cola: 
borando na obra de restaura((ao democnHi
ca". Em abril de 1947 assumiu o Governo 
na Bahia, como se voltasse "ao ninho anti
go". Candidate, ainda, manifestava "a aver
sao que tinh~ pelos programas ou pelas pla
taformas eleitorais, elaboradas na'o raro, 
sem base certa e segura, e com o pensa
mento mais· no voto ·a coriseguir' do elei
tor, que propriamente na execu<;:ao, quando 
obtido o poder. 0 povo, no caso, e, em boa 
parte, o culpado, tao facilmente se deixa 
envolver pelos arroubos da demagogia e ex
plorar pelos que o enganarn''. 

Em 1955, novamente deputado federal e 
senador em 1956, rnorreria a 29 de novem
bro de 1960, no exerc(cio do mandata par
lamentar, ele que foi a propria expressao do 
parlamento brasileiro, numa vida luminosa 
marcada pelo amor ao Brasil, pela fidelida
de a Bahia, pelo respeito as regras do jogo 
democratico e pela sua extremada fe em 
Deus. 

Quem percorrer os longos caminhos da me
moria nacional encontrara, por certo, a fi
gura de um homem que viveu em linha reta, 
obsecado pela ideia de liberdade, amanda 
as. "rebeldias leg(timas'', detestando "as 
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acomoda<;:oes exageradas·' .. "Tao anti-facis
ta quanta anti-comunista, democrata, sirri, 
no verdadeiro sentido da palavra", abomi
nava os sistemas pol fticos baseados na for
<;:a. E sua vida foi toda ela uma constante 
luta contra os regimes discricionarios, coe
rente nas atitudes, inabalavel nas convic
<;:oes, sem cortejar as conveniencias e sem 
temer a prepotencia. 

Na planlcie, fora da rede de consensos mo
leculares do poder, por vezes solitario, ja
mais deixou de ser o valoroso e temido 
combatente de todas as epocas. Sua arma 
era a aratoria apostolar, a servi<;o de uma 
coragem que resistia a assedios ou amea<;:as. 
Nao temia o punho fechado, o flagelo, a 
crucifica<;:ao. Que adiantaria? lsso ja fora 
feito uma vez ... Defendia a liberdade de ex
pressao, pais acreditava que importava-o di
reito do homem falar e nao o que ele tinna 
a dizer. Lutador irresignado, nunca deixou 
de lutar, em bora devesse ter aprendido, nas 
suas andan<;:as pel a America, "que-a vida e 
urna batalha perdida, mas a luta e a nossa 
propria razao de existir". Nele a voca<;ao 
era autentica e nao se confundia com ambi
yao, e nem suas convic((5es ~ram servas dis
fan;adas de suas paixoes. Fazie, a epoca, o 
.protesto que lhe era possrveL Mas hoje, em 
tempos de transgressao e dessacraliza<;:§o, se 
as condi<;oes e as circunst§ncias se repetis
sem, talvez estivesse nas barricadas do mun
do, preparando um admiravel homem novo. 

Recusava a existencia de molusco e abomf
nava a passividade em que tantos se com
praziam. E assim tinha tambem de comba
ter a inercia de companheiros acomodados, 
que julgavam inutil a resistencia; talvez por 
cansa((o, temor ou indiferen((a. Sempre 
atento aos passes inevitaveis da hist6ria, 
nao era um perdido nos caminhos da vida e 
nem um incapaz de perceber a fermenta
<;:ao das convulsoes populares. Sabia o que 
havia eo que estaria por vir. E se preparava, 
alertando e denunciando, par.a o deflagrar 
dos novas processes de vida pol (tica e so
cial. Nenhum movimento o pegou de sur
presa, encontrando-o desperto para a soli
dariedade au a contesta<;:ao. Em discurso de 
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despedida na Camara dos Deputados, afir· 
mou recusar, formal e veementemente, o 
papel de Cassandra", que reputava antip~
tico. Talvez n~o o repelisse, se tal como a 
Churchill, em hora escura para a humanida
de, o homenageassem, apropriadamente, 
com o ep (teto de "Lucida Cassandra", a ele 
um verdadeiro vidente dos males nacionais. 
Orador excepcional, sabia usar a pafavra, 
com rara propriedade, para combater, ali
dar ou convencer. Seus gestos estudados, 
eram extraord inariamente eficazes. Em bora 
n~o fosse um mestre na construc;ao de fra
ses curtas. ele as pronunciava com voz con
trolada, modulando-a ritimicamente, gra
duando a emoc;ao, ate atingir o clfmax do 
seu discurso e teatralizando as atitudes num 
estilo singular e brilhante. E se impunha ao 
grande publico ou ao audit6rio reservado 
ou seleto, que o ouvia em respeitoso silen· 
cio, deleitado com a sonora e imponente 
orat6ria, a que, se por acaso faltava a con· 
sistencia erudita, sobravam brilho e contida 
dramatizac;ao. Seus discursos eram modela· 
dos como um poema, pastoreando as pala· 
vras como ovelhas rebeldes. Com perfeic;ao 
de estilo e pureza de linguagem, foi, com 
certeza, urn dos maiores oradores do seu 
tempo. Segundo Josue Montello se "ajusta, 
com rigorosa propriedade"' a Otavio Man~ 
gabeira, a observacao de Anatole France 
sobre a figura de u m senador frances, · 'vu I
to de tao alta respeitabilidade que dele se 
pode dizer, num resumo de suas virtudes, 
que era escutado antes mesmo de falar''. 
Vereador, Deputado Federal, Ministro, 
Governador au Senador, Otavio Mangabei
ra, em toda a sua longa vida publica foi 
sempre o mesmo homem, coerente e fie I ~s 
suas convicc;5es, de inteligencia fulgurante, 
grande poder dialetico, observador atilado 
dos homens e dos fatos, "causeur" elegan· 
tee bem humorado, "alma serena e corac;ao 
sem 6dios." Na ~xpress§o de Wilson Lins, 
de refinada compostura e inatacavel honra
dez, combative e corajoso, profundamente 
fiel ~ Bahia e sinceramente voltado para 
Deus. 

"Arrastando o bord~o de peregrina", dizia 
ele, "morei em varios lugares de diferentes 

pafses. 0 que sinto hoje dentro em mim, 
depois de ter corrido terra e mundo, e que 
amo cada vez mais esta cidade, e cada vez 
mais me rendo aos seus encantos, bem 
maiores do que imaginam as que nela vivem 
e teem vivido, sem dela nunca sair. Nao se 
conformava com uma "Bahia proscrita, 
desanimada, descrente". Oueria sua terra 
natal ~ frente da luta, inconformada e com
bativa, para o que voltava do ex(lio dispos
to a comandar a jornada "pela Bahia redi
mida e autonoma, pela nac;ao soberana, se
nhora dos seus destines". Ainda em prac;a 
publica, no dia do seu regresso, em 1934, 
afirmava: "Nao volto aqui bafejado pelas 
auras do poder. Volto de cabec;a erguida, 
por isso que a nao curvei, sobretudo nos 
mementos em que, agravadas as dificulda
des, tive de ergue-la ainda mais como se me 
lembrasse desta hora em que teria de com
parecer perarite os meus conterraneos. 

Ja agora a minha missao na atividade pol(
tica, podia eu da-la por finda. Nao a dou. 
Nao a dou porque nao quero. Nao a dou 
porque nao devo. A deserc;ao na batalha 
quando a bandeira e a da ~tria, e sobre
tudo se esta se encor\tra em perigo, e a mais 
ign6bil das ignomrnias, a que pode baixar a 
covard.ia. Se algum dia, na vida publica, eu 
tiver de faltar aos meus deveres de lealdade 
~ Bahia, aos meus deveres de lealdade ao 
Brasil, s6 pe(j:o a Deus, que me fulmine na 
vespera". 

Confessa que, ao v1a1ar para o ex flio, se
reno e em absoluta paz, houve um momen
ta que I he custou mais a resistir. "Foi quan
do ao passar nas aguas da Bahia, daqui au
sante havia 4 anos ( ... ) derramei sobre o 
oceano os olhos da saudade, procurando 
em vao descobrir nos longes do horizonte, 
onde s6 se viam ceu e mar, os muros desta 
cidade em que nasci, e a que se me recu
sava no memento a grac;a de rever" ( ... ) 
"S6 coagido ou fon;:ado, como a 27 de 
novembro de 1930, eu passaria outra vez 

, nas aguas da Bahia sem vir trazer-lhe os tri
butes da minha devoc;§o, ou como ja tive 
ensejo de dizer, sem vir dobrar os joelhos 
aos pes dos seus altares". 
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Sua devo9ao filial ~ Bahia esta mais uma 
vez presents no discurso pronunciado em 
Salvador, quando de volta do segundo exr
lio, pela candidatura de Eduardo Gomes a 
Presid~ncia da Republica: "Eduquei-me 
ouvindo e cantando o hi no 2 de Julho, que 
e como um brado para as gera96es, pregan
do a execra9ao do despotismo. Se boas 
vindas recebo, boas vindas tenho a dar: bern 
vinda seja aos meus olhos, e mais do que 
aos meus olhos ~ minha alma, bem vinda 
seja a rnirn, a rninha terra. Aqui a montanha 
e o mar, a montanha que e, em si mesma, 
urn srrnbolo de altitude, eo mar que desen
rolando-se ate onde a vista alcan9a, nos ha
bitua a ver Ionge, abrindo e dilatando os 
horizontes, aqui a rnontanha eo mar como 
se plastnaram as conscienGias. 0 tra9o do
minants da Bahia, quando a observamos 
pelo prisrna da a9aO clvica e pol rtica, e 0 do 
esquecimento de si mesma, quando entra 
ern jogo a patria e a hurnanidade, e o da 
abnega9ao, do altrulsrno, corn que nunca 
nos faltou, no Brasil, ao seu dever de pri
mogenitura, e o do sentimento, o da visao 
nao tanto regional ou regionalista, mas 
antes nacional, senao ate universal e hurna
na dos hornens que serviram de padrao ao 
esp lrito baiano. 

Castro Alves poderia ter cantado os prirno
re3 da nossa natureza ou a farna dos her6is 
que se liberaram aos plncaros da gl6ria. Pre
feriu descer as senzalas para cantar os escra
vos, o marHrio da ra9a oprimida. Fe-lo nas 
rnais candentes das ap6strofes corn que 
nunca a ra9a humana subiu mais alto para 
cair como um raio fulrninando a iniqui
dade. 

Ruy Barbosa viveu e morreu sagrando com 
o sacrif r cio a fe corn que devotou os pro
dlgios do seu genio, nao maior do que a 
sua intrepidez, as duas grandes paixoes que 
o devorararn: a da justi9a e a da I iberdade, 
onde quer que a injusti9a ou a opressao al-
9aram o colo no mundo." 

Sua cren9a em Deus era i nabalavel e em sua 
religiao nada havia que pudesse conspurcar 
a pureza da fe. "Trago,- dizia ele ern 1945 
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- destes 6 a 7 anos· de nova peregrin89ao 
pelo estrangeiro, atraves de vicissitudes, 
mas principalmente de saudade, um pouco 
rnais de fadiga, que e 0 tributo que todos 
pagarnos a passagem do tempo, a cabe9a 
urn pouco mais branca. MasL. Deus, em cuja 
te hei de morrer, Deus me deu a fortuna de, 
no portico da velhice, sentir ainda a mod
dade na alma e o cora9ao ainda 111090 para 
estrernecer pela patria e vibrar pelas gran
des causas nacionais e humanas". Abrindo 
a carnpanha para o Governo do Estado, 
ern com ( cio real izado na Pra9a da Se, ern 
dezembro de 1946, terminava o s~u dis
curso, demonstrando mais uma vez sua for-
111898'0 rei igiosa: "Assim Deus, em quem 
ponho a minha fe, e a quem entrego as mi
nhas esperan9as, me nao falte com a sua 
caridade". 

No encerrarnento do 1 s> Congresso Nacio
nal de Voca96es Sacerdotais, lembrava que 
"festejamos OS quatro seculos que ja agora 
passaram sabre os muros desta cidade, tan
to_ mais velha quanta mais arnada, e que se 
ergue ha 4 secu los, a rnargem de u ma 
baia - a Bala de Todos os Santos - sob a 
invoca9ao do Salvador, que nunca lhe fal
tou corn seu amparo e para quem, em oca
sioes como esta, se impoe q1:1e nos valva
mas os baianos, alto e born som, na mais 
ardente das preces por que ele continue a 
proteger-nos corn a sua misericordia de que 
nunca podernos prescindir os que, antes de 
penetrar na eternidade, pagamos o nosso 
tributo, o tributo de nossa passagem atra
ves dos espinhos e das flares - mais espi
nhos do que flares - deste vale de lagri
rnas". E adiante acrescentava: "Nao deixa 
de ser oportuno lembrar neste momenta, 
nobres soldados de Cristo, a quem tarnbem 
proclamo, sem qualquer sombra de respei
to humano, meu Rei e rneu Senhor, pecjin
do-lhe que reine total mente, cada vez mais, 
na minha alma. Nao deixa de ser oportuno 
lembrar neste momenta que uma das ulti
rnas recorda96es que guardo de Ruy Bar
bosa e a de v8-lo prostrado de joelhos, a 
assistir comovido, em atitude de contri9ao 
e fe, a cerimOnta de entroniz89ao do cora-
9ao de Jesus, ria sua resid~ncia em Petr6-
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polis, onde n1Jo tardou rnuito que rendesse 
a alma a Deus." E crente "na fon;:a da 
prece", apelava a.os sacerdotes no senti do 
de que nao deixassern de "interceder corn 
as vossas ora<;:oes para que Deus inspire os 
brasileiros." 

E finalrnente, para nao me alongar, ern de
rnasia, sabre este aspeeto da vida de Otavio 
Mangabeira, incluo aqui a perora<;:ao do seu 
discurso proferido na inaugura<;:1Jo do Fo
rum Ruy Barbosa: "Nos dais paineis late
rafs, o da direita e da esquerda, tarnbern ern 
letras de bronze, ja que nao pMe ser ern 
letras de ouro, gravarn-se algumas frases la
pidares do pr6prio Ruy Barbosa. Vou le-las 
ou recita-las, urna a urna, corn o que darei 
curnprirnento a urna forrnalidade do ritual, 
ern urna solenidade como esta a que impri
rnirnos, de algurna forma, o carater dos atos 
religiosos. Ou<;:amos a voz do onkulo. Sao 
vers(culos do evangelho da dernocr.acia bra
sileira: 

"Creio na liberdade onipotente, criadora 
das na<;:oes robustas; creio na lei, na prirnei
ra das suas nec::;essidades; creio que neste 
regime, soberano e s6 0 direito, interpre
tado pelos Tribunais." 

"Corn a lei, pela lei e dentro da lei; porque 
fora da lei nao ha salva<;:ao". 

"Nao ha tribunais que bastem para abrigar 
o Direito, quando o dever se ausenta da 
consciencia dos rnagistrados." 

"A justi<;:a coroa a ordern jur(dica, a or
dern jur(dica assegura a responsabilidade; a 
responsabilidade constitui a base das insti- · 
tui<;:oes livres; e sern institui<;:oes livres n1Jo 
ha paz, nao ha educa<;:ao popular, nao ha 
honestidade adrninistrativa, nao ha organi
za<;:ao defensiva da patria contra o estran-

. geiro." 

"Os piores de todos os crimes, os que rnais 
atacarn a moral publica, e depoern contra a 
civiliza<;:ao de urn povo, sao as violencias 
contra a lei pelos a quem ela incurnbiu da 
sua guarda". 

Agora, a ultima frase, que desejo tarnbern 
seja a ultima que me caiba dizer, em sua 
honra, neste dia e neste Iugar, direi neste 
dia santo eneste Iugar sagrado, como 6rgao 
do povo e do governo da sua terra natal. 

Esta frase, que e urn depoirnento, a confis
sao de urna consciencia ilurninada pela 
sabedoria da experiencia e pelos claroes 
inexaurfveis da fe, esta frase, dir-se-ia foi 
escrita para ser proferida de joelhos. Nela, 
dir-se-ia, poe o ap6stolo todo o seu cora
<;:ao, toda a sua alma. E, apenas corn cinco 
vocabulos, entretece e lan<;:a aos ventos, 
para a posteridade e para os secu los, urn a 
bandeira de luz. Ou~rno-la: "De quanta 
no rnundo tenho vista, o resurno se abran
ge nestas cinco palavras: Nao ha justi<;:a sern 
Deus!". 

Aqui me perrnito urn parentese. Otavio 
Mangabeira, como os baianos ern geral, era 
urn estrernado adrnirador de Ruy Barbosa. 
Admira<;:ao esta fincada ern s61idas ra(zes 
e justificadas razoes. Alias, a for<;:a de Ruy, 
nao ha duvida, dorninou a intelectualidade 
brasileira, os pol (ticos de escol do pafs. 
Aquele que estrerneceu pela patria e nao 
perdeu o ideal, ernpregnou corn seu esp(
rito varias gera<;:oes de pol (ticos. 

Otavio Mangabeira era urn hornern austero, 
sern afeta<;:ao. Gostava da conversa arnena e 
da presen<;:a· afetuosa dos arnigos. De urn 
sendo de humor levernente acidulado, tor
nava agradavel seu convfvio, onde sernpre 
pontificavarn sua inteligencia, sua palavra 
fluente e seus gestos refi nados. 

De urn amigo que via tudo colorido, ele 
dizia: "E tao otirnista, que vendo urna casa 
pegar fogo se adrnira: "Que casa bern ilu
rninada". Em 1950, no auge da carnpanha, 
aci rrada como sempre, Otavio Mangabeira, 
referindo-se aos candidatos a sua sucessao 
no governo da Bahia. nao entendia "porque 
estes dais lutarn tanto para pagar as minhas 
dfvidas". Joao Mangabeira, seu irmao, vul~ 
to exponencial da cultura jurldica brasi~ 
leira, voltou as pressas ao aeroporto para 
ve-lo, acornetido do seu pri rneiro enfarte. 
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Encontrou-o na tenda de oxigenio e lhe dis
se preocupado: "Adiei a minha viagem". E 
Mangabeira. "Eu tarnbern". Na Camara dos 
Deputados, relator por varlos anos do orc;:a
rnento do Ministerio da Marinha, foi convi
dado nurn gesto de gentileza tradicional•em 
nossa Marinha, para assistir, a um exerclcio 
naval. Ao troar dos primeiros disparos, o 
Almirante, ao ve-lo estremecer com o 
ruldo do canhoneiro, bateu-lhe no ombro e 
perguntou-lhe atenciosamente: "Deputado, 
esta se sentido inseguro?" E Mangabeira, 
ainda atordoado, respondeu: "E verdade, 
seguro rnesrno eu estaria se estivesse no 
alvo". E logo apos, produzido o efeito da 
frase de esplrito, felicitou o Almirante pelo 
exito ~os exercfcios e agradeceu o dia 
magnffico que lhe propiciara. Homern vivi
do e cauteloso, a um reporter que lhe pedia 
urna entrevista avisou: "Meu caro, nao me 
fac;:o de rogado, porque nao adianta. Nao 
brinco com jornalistas, mesmo porque se a 
gente nao fala, eles falam por nos." 

Quanta a placas e medalh5es de bronze, 
deixemos que ele niesmo fac;:a correr, aqui, 
o seu humor aind9 mais quando o fato tam
bern se I iga, com mu ita grac;:a, ao I tamarati 
"Quando ha tres dias, me comunicaram que 
iam colocar neste recinto (Hotel da Bahia) 
uma placa. e soube que nesta placa havia 
urn rnedalhao corn a rninha effgie, assustei
me seriamente. 

Tenho a respeito de placas uma recordac;:ao 
interessante. Quando estava no Ministerio 
do Exterior, e procurei restaurar o Palacio 
ltamarati, dei com uma sala fechada, escu
ra, ernpoeirada, desarrurnada, que nao ti
nha nenhuma aplicac;:ao. Perguntei que sala 
era aquela e porque estava naquelas condi
c;:oes. Expl icaram-me que era a sal a on de 
trabalhou, morou e rnorreu o Barao do Rio 
Branco. Julguei estranha a hornenagern que 
se prestava ao Barao, abandonando-lhe a 
'Sala, a pretexto de reverencia. Resolvi entao 
transforrna-la em salao magnffico, que iria 
ser precisarnente, e pelos tempos em fora, 
a sala de trabalho dos Ministros, para que 
estes trabalhassem com o pensarnento na 
patria, sob a inspira<;:ao do grande espfrito 
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que por ali pairava. Assim se fez e assim se 
vai cumprindo, acredito que para sempre. 

Mas, em dado momenta tivernos que resol
ver o problema de deixar assinalado que ali 
tinha trabalhado e morrido o grande brasi
leiro. Surgiu a ideia da placa. Urna placa de 
marrnore. Mas, se considerou que urna pla
ca de marmore na parede, onde houvesse a 
palavra "faleceu'' ou "falecirnento" pode
ria dar a irnpressao de que o barao estava 
enterrado ali. lmaginou-se uma placa de 
bronze; depois uma placa de prata; final
mente, uma placa de ouro. Acabou-se por 
fazer urna grande inscric;:ao, ern letras dou
radas, ern torno da sala, porque urn dos pre
sentes, conhecido hornem de espfrito, de
pais de tres ou quatro_ palestras, sem que se 
chegasse a soluc;:ao, rne ponderou: Senhor 
Ministro, eu, se fosse o senhor, desistiria da 
placa; porque os fatos estao dernonstrando 
que se trata de urn caso implacavel. Ora, 
por uma associac;:ao de ideias, parece-rne irn
placavel aqu i urn bronze com o meu re
trato. E que corro, de hoje por diante, o ris
co de um hospede, principalrnente estran
geiro, que nao saiba ler a inscric;:ao, ao depa
rar corn este bronze, concluir logicarnente 
que eu sou o dono do hotef. _!: talvez ainda 
pior: urn dono que ja morreu!". 

Certa vez, e o epis6dio rne foi contado pelo 
proprio Presidente Castelo Branco, o ilustre 
brasileiro, entao General de Divisao, apos 
muito argurnentar e cansado da insistencia 
de Otavio Mangabeira na tentativa de atra(
lo para o movirnento que visava a derruba
da de Juscelino Kubitschek, lhe indagou: 
"Muito bem, mas retirado o Presidente, 
quem se coloca no Iugar dele?" Mangabeira 
respondeu rapidamente: "Qualquer: urn, o 
senhor rnesrno serve". 

Otavio Mangabeira foi grande ern todas as 
suas atividades e ern todos os seus aspectos, 
configurando o homem publico de qual ida
des invejaveis e a quem nem a inveja ou o 
rancor, no carrossel do despeito, poderiarn 
sugerir r6tulos que depreciassem u.ma res
peitavel biografia. Parlamentar, Ministro, 
ou Governador, foi sempre um vitorioso, 
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deixando trac;:os adrnirflveis por onde pas
sou ern sua brilhante trajet6ria. 

Governou a Bahia corn sabedoria e toleran
cia; realizou obras que ·rnarcararn a fisiono
rnia de Salvador, corn enfase no setor edu
cacional, onde An(sio Teixeira experirnen
tou, corn sucesso, formulas pioneiras de ins
tru0io. Havia tranquilidade e seguranca e 
soube canter; corn experiente habilidade, 
alguns assornos de agitac;:ao pol (tica, nurna 
epoca prop(cia a rnovimentos de reivindi
cac;:oes ideol6gica e partidflria. Foi urn go
vernador energico mas afavel, e do Gover
no, pobre saiu, deixando sornente ao rnor
rer, no palco da hist6ria, a heranc;:a das suas 
virtu des. 

Parlarnentar, ganhou notoriedade desde sua 
estreia na Tribuna da Camara, ern 1912, pa
ra vir, nurn crescendo constante, acurnulan
do nessa epoca, ern que se confrontava corn 
hornens de alto valor cultural, experiencia 
pol (tica e elaborados dotes oratorios, foi 
ele, indiscutivelrnente, a sua rnaior figura 
por sua eloquencia, coragern, lucidez, coe
rencia, vigor, 16gica, inteligencia e ardor 
cornbativo, tudo isto pedestal de urn tri
buna oracular. Murilo Marroquirn, entao 
dos rnelhores cornentaristas pol (ticos do 
pa(s, nao escondia o seu entusiasrno, nas 
colunas dos "Diaries Associados": "Eis 
a( urn hornern que a Camara reverencia e de 
cuja colaborac;:ao a rnaioria parlarnentar, ou 
rnais precisarnente, o Governo do General, 
Dutra, nao pode prescindir. A sua qualida
de de I ( der nao estfl apenas nos seus raros 
recursos parlarnentares, encontrando-se, so
bretudo, na coerencia intocflvel aos ternpo
rais dos debates. Esta nobreza de gestos na 
Tribuna, aliada a extraordinarios poderes 
de serena dialetica, tornarn o senhor Man
gabeira urna figura de excec;:ao no seio da 
Assembleia. Pela sua mao. esta envereda 
pelas boas rotas dernocraticas e adquire, aos 
recursos da persuasao e atrac;:ao do I ( der 
udenista, urna atmosfera saudavel de forc;:a 
e respeitabil idade poHticas". 

Tarnbem Heraclio Salles, renornado cronis
ta parlamentar e pol (tico, afirrna "nao ha-

ver nele o homem particular mas sernpre o 
pol (tico alteado ao pi co das aspirac;:oes na
cionais, o pensador pragmaticamente absor
vido pelos elementos de pressao da socie
dade; ern duas palavras: o hornern publico 
por isso igualrnente dito hornem de esta
do". E reportando-se t:ls palavras de Otavio 
Marigabeira, sernpre insistindo, ate o ultimo 
alento, na advertencia pela preservac;:ao da 
dernocracia, afirrna que nao erarn elas pala
vras de circunstancias. "As crises sucede
rarn-se ate a madrugada de 11 de novernbro 
de 1955, dia ~m que a Camara dos Deputa
dos - vigiada e protegida pelos tanques, 
do golpe preventive do General Lott, vol
tou a ouvir o rnesmo apelo em urn dos ins
tantes rnais alto e drarnflticos da eloquen
cia parlamentar ern nossa hist6ria. Otavio 
Mangabeira levou para a Tribuna, ja cor
rendo o risco de nao descer corn vida, urna 
renovac;:ao ernocionante de sua advertencia 
ern favor da paz obtida pela Uniao. Disse 
faze-lo "de corac;:ao sangrando e lflgrirnas 
nos olhos". E conclui, desta forma, o elo
gio ao grande baiano: "Seria, pois, sirn
plesrnente fatal que Otavio Mangabeira, ern
bora forc;:ado a se manter Ionge da Tribuna, 
rnorresse como o velho Pitt na Camara dos 
Lords no instante rnesrno ern que deplorava 
nao ter sido ouvido pelos ingleses quando 
os advertiu, ante a inepcia do tratarnento 
dispensado aos colones da America, para 
o inevitavel· desrnoronarnento do imperio. 
Ouanto ao nosso tribuna, porern, ainda e 
tempo de ouvi-lo da "outra rnargem", para 
onde levou na garganta a ultima expressao 
de angustia, mas tarnbern de esperanc;:a, ern 
relac;:ao ao futuro do Brasil. 
Ministro das Relac;:oes Exteriores, de 1926 a 
1930, foi urn dos primeiros a dernonstrar, 
no Brasil, que as atividades parlarnentares 
.e as executivas nao sao contradit6rias, e 
que se conciliam no hornern capaz de reali
zar falando, e falando realizar. A vida parla
rnentar e urna escola de ensino diflrio, onde 
se aprende, na faina de legislar, na discussao 
perrnanente dos seus problemas, no debate 
contradit6rio, nas posic;:oes polernicas, a 
realidade nacional, seus males, seu diagn6s
tico e suas soluc;:oes. A "atividade parlamen
tar", como diz Josaphat Marinho, "exerci-
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da com seriedade, proporciona visao ampla 
e diversificada dos problemas e habitua o 
pol rtico ao trabalho em regime de di~logo 
e colabora98o, requisites essenciais t:1 pr~ti
ca do governo esclarecido e impessoal. Da 
uti I idade dessas ex igencias para o desempe
nho do poder executive, Ot~vio Mangabei
ra deu atestado modelar." Certamente, por 
isso Helie Lobo o colocava, na hierarquia 
dos chanceleres brasileiros, logo ap6s o 
Barao do Rio Branco. 

Homem extremamente organizado, preocu
pado com OS metodos de trabalho da Secre
ta ria de Estado que assumira, procurou im
primir t:1 Casa seu timbre pessoal de discipli
na admiristrativa, e seu gosto pela geome
tria das instala<;:oes, acrescentando-lhe, in
clusive, a influencia da sua refinada sensi
bilidade. 

Organizou os arquivos do Ministerio em ins
talac;:oes condignas, interessado na "docu
mentac;:ao de mais de um sEkulo da nossa 
vida internacional, que se achava exposta 
a prejudicar-se ou a perder-se pela ausencia 
absoluta de materiCJI adequado a sua guarda 
e conservac;:ao". Construiu o predio em que 
abrigou os arquivos, a mapoteca e a biblio
teca do Ministerio, entao inteiramente reor
ganizados em metodos modernos. Restau
rou' e remodelou o Pai~cio ltamarati, dan
do-lhe o aspecto que o decoro nacional exi
gia tivesse a sede da nossa chancelaria, com 
o "aperfeic;:oamento dos servic;:os aqui como 
no estrange ire, no pessoal e no material." 
inclusive o telegratico, na oportunidade em 
precaria e lastimavel situa98o. Restaurou, 
tambem, seus m6veis e decorac;:oes, suas 
alfaias, seus objetos de arte e suas ricas 
tapec;:arias, acervo "de maier valor que o 
estado" possufa, ameac;:ados pela ac;:ao 
danosa do tempo e do voraz e insidioso cu
pim. 

Foi extremamente importante o trabalho 
de sua gestae na consolidac;:ao das fronteiras 
brasileiras, completando, com maestria a 
obra de Rio Branco. Considerando que os 
acordos internacionais sao, principalmente 
em rnateria de limites, por sua fndole, mo-
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roses e delicados, entregou-se a essa tarefa 
com dedicada obstihac;:ao, por julgar que 
"nenhuma outra a sobreleva entre as a car
go deste Ministerio", dentro da sua tese de 
que "elucidar limites e contribuir, de algu
ma forma, para desanuviar o futuro". 

Assim e que se empenhou pela "defini98o 
completa do territ6rio nacional e, portanto, 
do mapa do Brasil, ja pela conclusao dos 
tratados a respeito dos trechos de fronteira 
que ainda nao se haviam definido, ja pela 
do acordos atinentes a demarcac;:ao das divi
sas ainda nao demarcadas, bem como a res
taura98o ou aperfeic;:oamento das demarca
c;:oes antigas". Com este objetivo, negocia
ram-se tratados ou convenc;:oes com a Bol (
via, Colombia, Paraguai, Venezuela, Argen
tina e I nglaterra ( Guiana I nglesa). Tambem 
concluiu, realizou, aperfeic;:oou ou restau
rou demarcac;:oes em relac;:ao a todos os ter7 
rit6rios com que nos limitamos, incluindo 
Peru, Uruguai, Franc;:a (Guiana Francesa) 
e Holanda (Guiana Holandesa), ap6s os 
acordos neces~rios. 

No seu ultimo relat6rio (abril/1930), sen
te-se o justificado orgulho q1,.1ando afirma 
que "dos atos pelos quais se( estabelece o 
nosso territ6rio, seja definindo:o pelos tex-
tos, seja fixando-os pelos marcos- vacila
ria em diz8-lo, se nao houvesse, na hip6tese, 
a prova documental - nao ser~ pequena a 
proporc;:ao que se h~ de levar a credito do 
atual quadrienio". 

Celebrou convenios telegraticos e radiote
legraticos com a Bol (via, Paraguai e Peru, e 
com Bol (via e Uruguai tratados sobre a 
constru98o de ferrovias internacionais, in
clusive da ponte sobre o Rio Jaguarao, obra 
considerada, ~ epoca, monumental e que 
tanto facilitou as relac;:oes entre brasileiros 
e uruguaios. 

Preocupado com a necessidade de o Minis
terio colaborar na ~rea dos interesses eco
nOmicos do pa(s, inclusive credito externo 
e imigra98o, dispondo ele, como dispunha, 
de "repartic;:oes, com pessoal permanents, a 
bem dizer, em toda parte do mundo, sob a 
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tutela das prerrogativas que o direito das 
gentes atribui aos funcionarios diplomati
cos, e mesmo aos consu lares'·, e ju lgando--a 
"urn contra-sense se a organizac;:ao dispen
diosa que mantemos no estrangeiro se li
mitasse a deveres propriamente burocrati
cos, ou de mera representac;:ao, apenas ani
mada, de Ionge em Ionge, nos centres mais 
importantes, por algum caso polftico, que 
pr6xima ou indiretamente nos atinja", 
criou urn novo departamento sob o nome 
de servic;:os economicos e comerciais, com 
isso habilitando o Ministerio a exercer o pa
pel que lhe cabe, nao o de agente direto, 
mas o de auxiliar imprescindfvel, na obra 
nacional por excelencia, da nossa expansao 
economica. 

Homem de v1sao, considerou necessaria a 
integrac;:ao do ltamarati com o Ministerio 
da Agricultura, Industria e Comercio e o 
da Fazenda, pois entendia que "o Minis
t{Jrio da Agricu ltura, Industria e Comercio, 
as Secretarias de Agricultura, os Centres 
agrfcolas, comerciais e industriais, digamos 
o trabalho e a produc;:ao, nao podem razoa
velmente evoluir, no campo da explorac;:ao 
ou da utilizac;:ao de nossas riquezas, sem co
nhecer o que se vai registrando quanto aos 
mercados de que dependemos. Absurdo 
tambem seria importar brac;:os a esmo, sem 
as necessarias precauc;:oes, ou usar do cre
dito externo sem os precisos esclarecimen
tos. Mais ainda, e talvez sobreutdo, a pol f
tica dos acordos comerciais, para a qual, ja 
a esta hora, teremos de apelar, sob pena de 
pormos entraves a nossa exportac;:ao, que, 
nao tendo, como nao temos, fortunas ar· 
mazenadas, e o recurso com que podemos 
contar, para viver e para progredir, nao a 
podera fixar o Governo Federal, pelos do is 
Ministerios mais em causa, o da Agricul
tura e o da Fazenda, sem os dados gerais 
indispensaveis, os textos e os algarismos do 
estrangeiro, que devidamente o elucidem. 
Oaf o material que se tern procurado reu
nir, o ambiente de trabalho, especializado 
e sistematico, que se procura formar". 

Tambem, na sua proffcua administrac;:a'o 
promoveu a "2~ Reuniao da Comissao In-

ternacional de Jurisconsultos Americanos" 
e a "7p Conferencia Parlamentar I nterna
cional de Comercio", ambas em 1927. A 
primeira destinava-se a codificac;:a'o do di
reito internacional para os Estados das 
Americas, e dela resultou o C6digo de Di
reito I nternacional Privado, aprovado, pos
teriormente, na reuniao da Havana. Na se
gunda, a que compareceram 44 pafse·s, deu 
uma demonstrac;:ao dos seus brios de brasi
leiro e de sua devoc;:ao a "ultima flor do 
lacio, inculta e bela''. Empenhado em pug
nar pelo prestfgio internacional do nosso 
idioma, nao saudou OS delegados estrangei
ros em frances, como era praxe. Discursou 
em portugues, embora fizesse distribuir, aos 
membros da conferencia, exemplares do 
discurso na I fngua diplomatica oficial. E ex
plicava, "com o rna is estremoso orgulho": 
"Nela nos habituamos a exprimir nossas 
emoc;:oes, entre as quais nao e pequena a 
que nos inspira este espetacu lo de frater
nidade universal. Nela se escreveram os nos
sos hines, entre os quais e dos mais entu
siasticos o que entoamos em vosso louver. 
Por ela recebemos, ha quatro seculos, dos 
navegadores portugueses que nos descobri
ram o territ6rio, a sagrada missao de cul
tivar, para que florescesse e prosperasse, 
nestas paragens da America, uma patria 
que seria urn dos redutos da latinidade no 
mundo". Ja, no seu primeiro anode Minis
terio, demonstrava a preocupac;:ao de criar 
atmosfera dentro da qual I he fosse I fcito 
esperar o rendimento maximo dos servic;:os 
do Ministerio no Exterior. Reivindicava, 
"quanto aos diplomatas e consules, mais 
equidade nos seus vencimentos, conforme 
os postos que ocupam" e lhe parecia "so
bretudo, imprescind(vel, por medida de ca
rater efetivo, combater-lhes a tendencia, 
que os atrai, de maneira irresistfvel, para os 
pafses da Europa, criando, nao raro, verda
deiras crises para os servic;:os da America, 
que estao merecendo, e hao de merecer, a 
mais cuidadosa atenc;:ao''. 

De sua passagem pelo ltamarati, nenhum 
epis6dio e mais caracter(sti!=O para definir
lhe a grandeza humana e pol ftica do que o 
ocorrido com lldefonso Faldio. As vesperas 
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do movimentado pleito presidencial de 
1930, o referido Embaixador, entao Con
sul, compareceu ao seu gabinete para infor
mar-lhe de que nao poderia viajar no dia 
seguinte, conforms determinacao que rece
bera, a fim de ocupar seu posto no estran· 
geiro, porque com isso ficaria privado de 
votar no Dr. GetUiio Vargas. Desconhecia, 
talvez, o homem com quem tratava. Ot<Nio 
Mangabeira respondeu-lhe, sereno, sem 
qualquer hesitacao: "Nao seja esta a duvida. 
Transfera-se a passagem para outro vapor e 
o senhor nao deixan1 de exercer o dever 
cfvico de votar". lldefonso Falcao ficou 
agradecido aquele estadista que, dirigindo a 
nossa pol ftica externa, sabia manter a Casa 
de Rio Branco acima das dissens5es da po
lftica interna. E quando Otavio Mangabeira, 
no curso do segundo exflio, chegou a Colo
nia, o Consul hasteou a bandeira brasileira 
no consu I ado, para receber e homenagear 
o homem de quem se tornara permanents 
ad mirador. 

Medida de altivez, exemplo para os p6ste
ros, e a resposta que deu a Comissao de 
Sindicancia que I he sol icitava esclarecirnen
tos sobre explicac5es prestadas pelo Dr. 
Leao Veloso a respeito de certas despesas 
reservadas: 

"Aos senhores Leopoldo Vossio Bdgido, 
Jose Alves de Carvalho e A. de Lima Cam
pos: 

Nao tomo conhecimento dos papeis que 
vossas senhorias me enviaram, acornpanha
dos de carta de 16 de janeiro, que acabo de 
receb~r, ha um quarto de hora. Nao eviden
temente, por desatencao pessoal a vossas 
senhorias, mas porque seria urn contra-sen
so que lhel) reconhecesse autoridade, para 
tomar-me contas. 

Proceda a revolucao como entender. Pode 
catar a vontade, no meio dos grandes ser
vi<;:os que, nao me poupando esforco algum, 
prestei demonstradamente a minha Patria, 
dentro e fora das suas fronteiras, na pasta 
das Relac5es Exteriores, essa ou aquela irre
gularidade, ao menos aparente, que se lhe 
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afigure mais propfcia a difama<;:Bo de adver
'~rio, tolhido em sua defesa, primeiro, pela 
prisao, em seguida, pelo exflio, e, de modo 
geral e permanents, pela supressao da liber
dade, que tanto representa, no pa(s, a ins
titui<;:ao da ditadura. 

Por tudo que se fez, no Ministerio durante 
o perfodo em que fui Ministro, sou, inte
gralmente, o respon~vel. Desprezo a mise
ric6rdia, sequer a benevol~ncia da inquisi
cao vigente. Quando ela estiver saciada em 
todos os seus apatites, hei de falar a Na
cao, que e o s6 poder, no Brasil, a ~uem 
devo prestar vassalagem. Hei de comparar
me, face a face, com os meus inquisidores. 
'Hei de rnostrar-lhe que a nao desonrei, no 
posto que exerci. 

Oeus guarde as Vossas Senhorias·'. 

Otavio Mangabeira, como se ve, foi uma· 
personalidade admirflvel, homem publico 
de primorosa biografia, inclusive como in
telectual, membro da Academia Brasileira 
de Letras, estadistas que soube viver o 
tema da sua vida e a quem a Patria ofertara 
sempre a reverencia de sua gratida'o. Mas 
ha, em sua vida extraordinariQ: duas atitu
des que se tern prestado a variadas vers5es 
e, por vezes, a malquerentes interpreta<;:5es. 
lsso se da, alias, corn os grandes vultos da 
hist6ria, acusados de contradi<;:5es ou da 
pratica de gestos que nao se filiam a tra
di<;:ao de uma carreira afortunadamente 
exemplar. Talvez, porque seus amigos ou 
adrniradores nao se disponham ao trabalho 
esclarecedor, por ju lgarem seus fdolos 
acima de qualquer suspeita, ou os cronistas 
da €lpoca se atenham as vers5es nascidas da 
ignorancia, ou ma M, em tempo de apaixo
nadas disputas polfticas. Ate hoje ainda hll 
brasileiros, e especialmente baianos, que 
nao compreendem, e por isso o condenam, 
porque Ot<Nio Mangabeira na'o apoiou Ruy 
Barbosa, civilista e baiano, maior figura da 
Republica, na sua primeira campanha presi
dencial, contra o Marechal Hermes da Fon
seca. Mas assim o fazem por desconhece
rem a intin'lidade das razoes hist6ricas da 
pol ftica nacional. 
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Ruy Barbosa, que regressara de Haia, cober
to de gl6ria, impugnou a candidature de 
Davi Campista, lanc;:ado por Afonso Pena, 
nao porque ~ ju lgasse preterido, mas em 
nome do prindpio, que jtl era urn dogma da 
fe republicana, da nao intervenc;:§o dos pre
sidentes na escolha dos seus sucessores. Na 
Bahia, figuras moc;:as da poHtica local, entre 
as quais Ottlvio Mangabeira, imbu(das da 
mesma convicc;:ao, opuseram-se ao candida
to oficial ao Governo do Estado, Deputado 
Domingos Guimaraes, e lanc;:ars:~m a candi· 
datura de Jose Joaquim Seabra, urn nome 
de projec;:ao nacional, I (der do grande go
verne de Campos Sales, Ministro da Justic;:a 
do respeittlvel Presidente Rodrigues Alves 
e figura muito querida em nosso estado. 

Pinheiro Machado, influente chefe pol(tico 
da epoca, solidarizou-se com Ruy Barbosa 
e, considerando que para fazer face ao po
der presidencial cumpria opor-lheforc;:a cor
respondents quanto a elementos para a lu
ta, levantou, contra a candidatura do Minis
tro da Fazenda, a do Ministro da Guerra, 
Marechal Hermes da Fonseca. Ruy divergiu 
de Pinheiro Machado, e contestou a nova 
candidatura, nao porque questionasse o di
reto que assistia aos militares de se candi
datarem ~ Presidencia, mas porque ela re
sultava da posic;:ao e do poder militar do 
candidate .. E como impugnara, uma ap6s 
outra, duas candidaturas, julgou-se moral
mente incompat(vel para ser, ele pr6prio, 
o candidate. Por este motivo, tentou o 
Barao do Rio Branco e recorreu a Rodri
gues Alves, que niJo atenderam ao seu ape· 
lo. Ruy Barbosa, esgotados os seus recursos 
e passados mais de tres meses do lanc;:amen
to da condidatura de Hermes da Fonseca, 
em plena campanha no pa(s, rendeu-se ~ 
evid~ncia de que jtl n§o lhe restava outra 
alternativa se niJo, tlquela altura, a do sacri
ffcio de sua c;andidatura, lanc;:ada pelo Go
vernador de Sao Paulo, Albuquerque Lins. 

Seabra, porem, desde a impugnac;:§o do no
me de Davi Campista, adotara a candidatu
re de ·Hermes da Fonseca, que, quando 
General, fora seu colaborador no comando 
da PoHcia Militar do Distrito Federal. E os 

baianos que, como Ottlvio Mangabeira, es
tavam comprometidos como seu candidate 
que jtl era, inegavelmente, urn pol(tico de 
grande prestfgio popular. Ot~io Mangabei
ra, portanto, nao praticou nenhum ato de 
lesa-majestade, nao traiu a Bahia, nem ficou 
contra a afeic;:ao n~cional. Quando, em 
companhia de Seabra, comprometeu-se 
com o Marechal Hermes da Fonseca, Ruy 
Barbosa ainda nao era can,didato, e peregri
nava ao encontro de nomes ilustres, tentan
do convence-los a disputar a cadeira presi
dencial. Mangabeira, mais uma vez, dava 
uma lic;:ao de coerencia e de dignidade, 
sendo fiel a si mesmo e aos compromissos 
assumidos em prac;:a publica. Essa e a ver
dade, embora nao haja "verdade que nao 
traga em si o seu amargor". 

Tambem, quanto ao general Dwight Eisen
hower, Ottlvio Mangabeira foi vftima dos 
conflitos ideol6gicos e das paixe5es que, 
ja entao, comec;:avam a separar novamen
te aqueles que, circunstancialmente, se uni
ram para derrotar a besta fera do ntlzi-nipo
facismo. Os res(duos divergentes de filoso
fias pol fticas contrastantes ja estavam na 
trincheira, para ganhar as vantagens de uma 
paz que, como sernpre acontece, seria fer
menta e arauto de novas conflagrac;:oes. Em 
gerai, a vit6ria na guerra e sempre uma cer
teza. Mas a vit6ria na paz nunca deixa de 
ser uma d4vida. 

Quando Otavio Mangabeira encerrou seu 
magnffico discurso de saudac;:ao ao Gene
ral Eisenhower, beijandot.lhe a mao, "uma 
simples referencia, rnais eloquente que 
quaisquer palavras", nao estava praticando 
urn gesto de servilismo provinciano ou com
prometendo a soberania nacional, na casa 
do povo. S6 rnesrno o 6dio preconceituoso 
ou a desvairada paixao pol ftica poderiam 
tentar ferir ou ultrajar esse gesto significa
tive de expressiva beleza. Mangabeira nao 
se curvava, reveren-te, ante um conquistador 
ou urn despota. Nao cortejava urn vence
dor, ou sua ptltria, no fastfgio do triunfo. 
Com sua atitude ele prestava uma hornena
gern universal ao comandante dos exercitos 
"que esmagaram a tirania", beijava "a mao 
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que conduziu a vit6ria as fbr9as da liberda
de", que opunha "ao totalitarismo a ban
deira das quatro liberdades". 

Na mao de General Eisenhower, beijava a 
mao de todos aqueles que concorrerarn 
para evitar a morte da democracia em parte 
consideravel do universe. "Se existe e fun
ciona esta assembleia, dizia ele, se estamos 
aqui reunidos como delegados do povo para 
o fim de elaborar uma lei fundamental que 
assegure ao pals a vigencia de institui9oes 
livres; se o mundo, par estas horas, nao se 
acha reduz ide a u ma situa9ao de ignom (n ia, 
como que transfonnado, todo ele em uma 
vasta senzala; se nao subiu aos altares, 
afrontando JJ pr6prio Cristo, a divindade 
paga da fon;;a tonitroante; se a vida, no 
planeta que habitamos, nao passou a ser 
alguma coisa que nao valesse a pena viver, e 
indiscutfvel que o devemos ao fate de, na 
guerra, a fortuna das annas ter sorrido aos 
pafses que nela se bateram ( ... )para afastar 
que sabre a humanidade um dos maiores 
perigos que jamais a amea9aram atraves das 
idades e dos seculos". 

0 gesto tao comentado na epoca pede ficar 
na mao do General Eisenhower, como ficou 
na Hist6ria do Brasil, sfmbolo de uma cons
ciencia universal, que ama a liberdade e 
dela nao prescinde e nao quer prescindir 
para viver. 

Jovem deputado, na ocasiao colega de Vas
sa Excelencia, Senhor Presidente, assisti, 
comovido, na Cl fnica Sao Vicente, aos ulti
mos dias da vida do grande brasileiro, fragil 
e crepuscular, mas sempre inteligente a 
perspicaz, narrador envolvente de epis6dios 
que povoaram sua biografia rica de expe
riencia e saber. 

Eram longas conversas, e o tempo passava 
sem que percebesse a fuga apressada das 
horas. E como se tornara importante, para 
o novi90 parlamentar, ouvir a voz de quem 
era o verdadeiro eco de um Iongo tempo da 
vida nacional. 

Muito teria, aqui, a dizer e a recordar. Ren
do-lhe, portanto, a minha homenagem e a 
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de tantos congressistas da epoca, inclusive 
Vossa Excelencia, repetindo neste momen" 
to, 0 paragrafo final do seu ultimo discur
SO, proferido no Senado da Republica, em 
19 de dezembro de 1959: "Que o Brasil 
triunfara das suas atuais vicissitudes, nao 
haja, nem possa haver, a menor duvida. 
Que, todavia para que triunfe, tera que sub
meter-se a algumas medidas drasticas, admi
nistrativas e pol (ticas, que s6 creio se 
ponham em pratica - e necessariamente se 
terao de par - quando a dureza des fates, 
na sua realfdade, abrindo os olhos a todos, 
despertar o civismo de todos, civis e m iii ta
res, de modo que contribua cada qual com 
a quota de sacriHcio que lhe caiba, que 
nao pode deixar de caber-lhe para que a 
Na9ao se desafogue, e o que estou conven
cido, sincera e profundamente convencido. 

Confesso, Senhor Presidente, anseio pela 
vinda desse dia em que todos, tambem eu, 
tenhamos que pagar esse tribute que ja vai 
tardando". 

Otavio Mangabeira, "o homem, a ultima 
das coisas efemeras", atravessou o dantes
co rio. E, como nos versos dq poeta, "re
gressou a noite, tranquila e calma, como a 
paisagem ao morrer do d ia''. 

Senhor Presidente: 

Vossa Excelencia, com a sua honrosa pre
senya, homenageia em nome do Brasil, a 
memoria de Otavio Mangabeira. Como 
Vossa Excelencia que hoje, nesta luta po
l ftica, encarna as caracter(sticas louvaveis 
do nosso povo, o eminente baiano foi de
putado, foi senador, foi governador, per
tenceu a Academia Brasileira de Letras, eo 
destine, vale recordar, para uni-los, ainda 
mais, em suas coincid~ncias, permitiu fos
sem h6spedes do mesmo hotel, per muito 
tempo. 

Assim, ao termo das minhas palavras, tenho 
a convic9a'o de que se Otavio Mangabeira, 
ainda vivo estivesse, nao estaria frequentan
do o extenso curdculo des exflios ou a 
confidencia das conspiray5es. Nao estaria, 
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certamente, no p6dio das tribunas, pregan
do, com a veemencia do seu verba, contra 
os que usurpam o poder, sem restituir ao 
povo aquila que do povo emana. Eles esta
riam aplaudindo Vossa Excelencia pelo in
gente trabalho que realiza em proveito da 
nossa terra, com a dignidade que foi atribu
to do notflvel brasileiro, com a eficiencia e 
a moderacao que devem ser a marca do es
tadista, numa epoca de brutalizacao cres-

cente das relacoes humanas, e com o 
evidente ex ito, reconhecido e aplaudido pe
lo povo, em suas sinceras e eloquentes ma· 
nifestacoes. Povo que I he faz justica, anted 
panda o veredito da hist6ria. 

Nesta hora, de sentimento e evocacao, pro· 
clamo Vossa Excelencia, como Otflvio Man· 
gabeira, um estadista a service da Patria. 
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a reuniao ministerial 
do grupo dos 77, 

em nova york 
Dlscurso do Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores, 
Roberto de Abreu Sodn~. em Nova York, em 30 de setembro 
de 1986, par ocasiA'o da ReuniA'o Ministerial do Grupe dos 77. 

A reuniao de Ministros de Rela<;oes Exte
riores do Grupo dos 77 constitui oportuni
dade singular para urna avalia<;ao dos resul
tados das negocia<;oes econornicas interna
cionais e o levantarnento criterioso de rne
tas e objetivos para o prograrna de traba
lho da Assernbleia Geral das Na<;oes Unidas. 
·Nossos encontros forarn, no passado, parti
cularrnente uteis. A este, ern especial, de
vernos ded icar o rnelhor de nossos esfor<;os, 
pois sao graves os desafios corn que nos de
frontarnos na tarefa de superar obstaculos 
presentes ern urn cenario internacional que 
nos e adverso e sobre o qual ternos urna 
lirnitada capacidade de influir. 

A pol(tica externa de rneu pars, na area 
econornica, tern corno urn dos seus cornpo· 
nentes a rneta de assegurar no ambito exter· 
no condi<;oes para o ex ito das corajosas rne· 
didas tornadas corn vistas ao reordenarnen
to da econornia brasileira. Corn efeito, o 
Plano de Estabiliza<;ao Econol:nico-finan
ceira, lan<;ado pelo Governo no inlcio do 
corrente ano, propiciou urna profunda re
forna nos alicerces da econornia do pars, re
duzindo para 3% urna taxa de infla<;ao que 
se aproxirnava de 400% ao ano e s6 tendia 
a aurnentar. 

Corn a introdu<;ao da nova rnoeda brasilei
ra, o cruzado - face rnais ostensiva do Pla
no de Estabiliza<;ao - sao vislveis os au
rnentos reais da capacidade de cornpra da 
popula<;ao brasileira. 0 crescirnento da de
rnanda dornestica por alirnentos e bens de 
consurno duraveis, ja e igualrnente signifi
cative~ 

Recornpostas as bases para o crescirnento 
da econornia brasileira, estirnado ern cerca 
de 7% para o corrente ano, o Presidente Sar
ney realiza agora urn dos principais objetivos 
de seu Governo, que e a redistribui<;ao rnais 
adequada de produto nacional. 0 prograrna 
de investirnentos na area social preve aloca
c;:ao de recursos de ordern de 12,5% do pro
duto nacional bruto durante os pr6xirnos 
quinze anos. A rneta e perrnitir que toda a 
popula<;ao brasileira atinja no final deste. 
seculo padroes aceitaveis de qualidade de 
vida. 

A dirnensao social do Plano de Estabiliza
<;ao Econornica fica bern definida pela mag
nitude dos recursos previstos para investi
rnentos nos setores relatives as necessidades 
basicas de todos os segrnentos da popula<;ao 
brasileira. De fato, ternos ern nosso pa(s a 
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consciencia de que sem a a seguranc;:a de um 
crescimento economico eqCtitativo, cujos 
beneHcios possam ser aproveitados pela so
ciedade como um todo, sera mais diHcil 
preservar liberdades democraticas tao 
arduamente conqu istadas. 

Nao tem sido facil, porem, a tarefa de cori
seguir no ambito externo condic;:oes razoa
velmente satisfat6rias para o crescjmento 
economico. Enfrentamos, como pa(s em 
desenvolvimento, situac;:oes adversas, so
frendo as conseqCtencias ind iretas de deci
soes tomadas no ambito interno das econo
mias centrais, concertadas e implementadas 
na maioria das vezes a revelia de nossos in
teresses e preocupa<;:oes. Sabre n6s recai in
variavelmente o onus dos ajustes considera
dos necessaries para o melhor ordenamento 
da economia mundial. Os parses industriali
zados raramente correspondem a esses nos
sos ajustes que fazemos com inegavel sacri
Hcio. 

Para podermos atender os com prom issos fi
nanceiros internacionais, somas obrigados a 
manter superavits de balanc;:o de contas cor
rentes, o que muitas vezes s6 consequimos 
fazer atraves de uma contrac;:ao drastica de 
importac;:oes. Saldos favoraveis sobretudo 
de nossa balanc;:a comercial tendem, assim, 
a se transfonnar em um objetivo em si 
mesmo, nao necessariamente em sinton ia 
com as necessidades globais de desenvolvi
mento de nossos palses. Paradoxalmente, 
quando com as dificuldades conhecidas 
conseguimos manter nossas balanc;:as supe
ravitarias, somas objeto de crlticas em 
nome de postu I ados I ivre-cam bistas, mais 
apregoados do que seguidos. 

A d (vida externa- para a qual ainda nao se 
vislumbra uma soluc;:ao satisfat6ria -cons
titui-se inegavelmente na questao central 
para a maioria dos palses em desenvolvi
mento. Mantidas as taxas de juros vigentes 
ate a metade da decada, o Brasil, a cada 
sete a nos pagaria o equ ivalente a total idade 
do principal de sua d (vida, sem consegu ir 
livrar-se desse pesado onus que afeta tanto 
sua economia, quanta a sociedade brasileira 
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como um todo. Um dos aspectos mais per
versos do atual cenario econom ico interna
cional consiste no fato dos palses em desen
volvimento terem-se transformado em ex
portadores lrquidos de capital. Nos ultimos 
qua~ro anos, a America Latina transferiu 
cerca de 100 bilhoes de d61ares para o ex
terior. Se considerannos as profundas ca
rencias da regiao em setores basicos, como 
saude, alimentac;:ao, transporte, habitac;:ao e 
educa<;:ao, nos damos conta do absurdo nao 
apenas economico, mas tamoom moral de 
regras e praticas que prevalecem na econo
mia mundial dos nossos dias. Tem razao 
nosso colega Ministro das Relac;:oes Exterio
res da Argentina quando nos alerta para 
a insensatez que tende a predominar nas 
relac;:oes internaciona is. 

I nsistimos, assim, na necessidade de um 
tratamento pol (tico para a questao da d (
vida externa. 0 cumprimento das obriga
c;:oes financeiras internacionais nos palses 
em desenvolvimento exige como pre-requi
site condic;:oes seguras para seu crescimen
to. Sem esse crescimento, estarlamos con
denados a pagar a d lvida externa com a m i
seria e a tome de nossos povos. E isso ja
mais faremos. 

Senhor Presidente, 

As dificuldades e incompreensoes encontra
das com os nossos parceiros desenvolvidos 
nao tem esmorecido o nosso empenho em 
busca de um ordenamento economico mun
dial mais justa e eficaz. Procuramos ha al
guns anos engajar os parses desenvolvidos 
num exame das questoes relacionadas com 
o comercio, moeda e financ;:as. Esse exame, 
temos certeza, ensejara uma compreensao 
mais clara da interac;:ao entre a expansao 
das nossas exportac;:oes, a capacidade de sal
dar a d !vida externa e a imperiosa necessi
dade de crescimento economico. Lamenta
mos que respostas negativas ou protelat6-
rias a estas e outras iniciativas tenham leva
do a inac;:ao da Assembleia Geral e de ou
tros 6rgaos da Carta de Sao Francisco, co
moo ECOSOC. 
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0 Grupo dos 77 vern dedicando grande 
parte de seu ternpo a discu5soes internas a 
firn de aplainar diferen<;:as de percep<;:§o que 
poderiarn desvirtuar o esp(rito de dialogo 
franco e legal que pretendernos manter corn 
as na<;:oes industrializadas. Muitas de nossas 
iniciativas tern sido transferidas de urn a ou
tro ano, sern qualquer recurso a voto, nurna 
tentativa i nequ (voca de preservar os rneca
nisrnos de forrnac;ao de consenso. 

Nesse contexto, rnerece certarnente registro 
a firrneza e a coragern corn que os palses 
ern desenvolvirnento defenderarn suas posi
c;oes na Reuniao Ministerial do GATT, 
real izada recenternente ern Punta Del Este. 
Os resultados a que chegarnos naquele en
contra equilibrarn posi<;:oes inicialrnente 
rnuito divergentes e rnostrarn corno o dialo
go entre os parses ern desenvolvirnento e as 
na<;:oes industrializadas pode chegar a born 
terrno. 

A declara<;:ao dos Ministros ern Punta Del 
Este faz referencia expressa ao vinculo 
entre a elaborac;ao de regras e princfpios 
para o cornercio de servi<;:os e a necessidade 
de prornover o desenvolvirnento. Recorda
mas este ponto porque sabernos de sua irn
portEmcia vital nas negocia<;:oes ora ern cur
so ern areas afins, principalrnente as relacio
nadas corn a elabora<;:ao de regras e princ(
pios sabre transferencia de ciencia e tecno
logia e as vinculadas ao investirnento estran
geiro enfeixadas no chamado C6digo de 
Conduta das Ernpresas Transnacionais. Co
rna afirrnarnos ern nosso discurso ern Plena
rio na Assernbleia Geral das Nac;oes Unidas, 

o Brasil confia em que o consenso obtido 
ern Punta Del Este sirva corno ponto de 
partida para negocia<;:oes proveitosas a 
todos os rnernbros da Cornunidade I nterna
cional. 

Senhor Presidents, 

A busca de urna nova ordern econorDica 
nao podera ficar, contudo, confinada ao 
dialogo Norte-Sui. A cooperac;ao econo
rnica entre OS pa(ses ern desenvolvirnento, 
vale dizer~ entre os pa(ses rnernbros de nos-

so grupo, ja corne<;:a a ser urna realidade. 
0 Governo brasileiro nao esconde sua satis
fac;ao corn o sucesso da reuniao realizada 
eni Bras(lia de 19 a 23 de rnaio, quando se 
chegou ao acordo formal sabre as rnodali
dades e procedirnentos para o lan<;:arnento 
da prirneira rodada de negocia<;:oes do Sis
tema Geral de Preferencias Cornerciais 
entre pa(ses ern desenvolvirnento. 

Por outro lado, a Declara<;:ao do Cairo sabre 
a coopera<;:ao econornica entre palses ern 
desenvolvirnento veio rnostrar a vitalidade 
do Prograrna .de A<;:ao de Caracas ao forrnu-. 
lar diretrizes real istas e objetivas para a 
a<;:ao futura. 0 Brasil considera favoravel
rnente a iniciativa de se criar urn Cornite de 
Peritos, constitu I do em obediencia aos 
princ(pios classicos de representa<;:ao geo
grafica equitativa, corn a finalidade de efe
tuar a sele<;:ao de projetos prioritarios. 

Ainda ern consonancia corn os objetivos de 
coopera<;:ao corn os pa (ses ern desenvolvi
rnento e a luz das recornenda<;:oes do Plano 
de A<;:ao de Buenos Aires, o Brasil tern irn
plem~ntado diversos programas de assisten
cia tecnica, ern particular corn os palses da 
Africa e da America Latina. Ternos visitado 
varios pa(ses irrnaos latino-arnericanos e 
tarnbern na Africa, procurando pessoalrnen
te buscar novas areas de coopera<;:ao e de 
rnutua assistencia entre palses ern desenvol
virnento. T-ernos confian<;:a de que estes 
contactos tenderao a fortalecer ainda rnais 
os la<;:os de arnizade e coopera<;:ao entre os 
parses rnernbros desse qruoo. 

Conscientes de que sao I i rn itadas as nossas 
possibilidades para os prograrnas de assis
tencia tecnica, ternos apoiado os prograrnas 
rnultilaterais de assistencia das Na<;:oes Uni
das, e ern especial o PN U D. Est a ternatica 
deveria receber aten<;:ao cuidadosa por parte 
do grupo dos 77. Solicitarnos, assirn, corn
preensao dos principais palses desses pro
grarnas para que se associern a estas inicia
tivas. 

Senhor Presidente, 

Pretendernos trazer a palavra de arnizade e 
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de coopera<;:ao do Governo brasileiro aos 
esfor<;:os comuns que aqui estamos desen
volvendo. Cremos ter assinalado que sao 
imensos os desafios que temos no futuro 
imediato. A tarefa mais urgente e sem duvi
da a de persuadirmos os palses desenvolvi· 
dos a retormannos u m programa de traba
lho construtivo e no ambito das Na<;:oes 
Unidas. As dificuldades para inscrever na 
agenda desta sessao alguns dos temas mais 
importantes das rela<;:5es econ5micas inter
nacionais nao parecem facilitar uma plata
forma de entendimento imediato. Esta e 
sem duvida uma possibilidade que devemos 
ter presente. Temos porem a obriga<;:ao de 
envidannos os nossos melhores esfor<;:os 
para que ela nao ocorra. 

Queremos, por fim, recordar as reflexoes 
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do em inente I lder africano, Ju I ius Nyerere, 
por ocasiao da Ouarta Reuniao Ministerial. 
dos 77 celebrado em Arusha, Tanzania, em 
1979, quando chamou aten<;:ao para as dife
ren<;:as econom icas, culturais e sociais do 
grupo a que pertencemos. Seria erroneo, 
coocluiria Nyerere, dizer que estamos uni
dos por for<;:a desta ou daquela ideologia 
pol (tica, deste ou daquele sistema econo
mico. 0 elemento fundamental que nos une 
e o ideal comum de reconstruir as rela<;:oes 
econom icas internacionais em bases mais 
justas, democraticas e racionais. Temos a 
certeza de que alcan<;:aremos essa meta, 
atraves da presen<;:a no dialogo com os par
ceiros industrializados, e da crescente co
opera<;:ao entre n6s. 

Muito obrigado. 
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brasil cria embaixada 
no zimbabue 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado em Brasflia, 
em 6 de agosto de 1986; e Decreto do Presidente Jose Sarney 

n9 92.064, de 4 de agosto de 1986, publicado no 
Diario Oficial de 5 de agosto de 1986. 

COMUNICADO DO ITAMARATY 

Foi assinado, dia 4, pelo Senhor Presidente 
da Republica, Decreta que cria a Embaixa
da do Brasil residente em Harare, capital 
qa Republica do Zimbabue. Desde 1980, 
quando o Zimbabue se tornou indepeden
tente, os interesses brasileiros naquele pals 
era representados cumulativamente pela 
Embaixada do Brasil em Maputo, capital da 
Republica Popular de Moc;:ambique. 

A abertura desta Embaixada na capital zim
babuana vem complementar a rede de m is
soes diplomaticas brasileiras nos pa(ses
membros da Linha de Frente, cuja pol (ti
ca de vigorosa oposic;:ao ao apartheid coin
cide amplamente com as tradicionais dire
trizes do Governo brasileiro em relac;:ao ao 
regime sul-africano. A partir de agora, con
taremos com cinco embaixac:tas residentes 
nos seis palses que formam a Linha de 
Frente (Angola, Zambia, Zimbabue, Mo
c;:ambique, Tanzania e Botsuana). Apenas 
em Botsuana a embaixada permanece cu
mulativa com a representac;:ao diplomatica 
do Brasil na Zambia. 

A abertura de missao diplomatica residente 
no Zimbabue decorre do reconhecimento 
da importancia pol ltico-diplomatica, na 
Africa Austral, deste pals que, desde a sua 
independencia, em 1980, vem mantendo 
uma atuac;:ao moderada e pragmatica no 
ambito regional. lnternacionalmente, a 
atuac;:ao do Zimbabue vem assumindo im
portancia cada vez maior, tendencia essa 

que sera reforc;:ada a partir de setembro pr6-
ximo, quando o Primeiro-Ministro, Robert 
Mugabe, assum ira a Presidencia do Movi
mento dos Pafses Nao-Aiinhados. 

I nternamente, o regime caracteriza-se por 
uma I inha pol ftica moderada e estavel, cen
trada no cumprimento dos princlpios cons
titucionais estabelecidos na Conferencia de 
Lancaster House, que culminou com a in
dependencia do pafs. 

0 n (vel comparativamente elevado de de
senvolvimento economico, gtac;:as a capaci
dade industrial instalada, a boa situac;:ao 
financeira, a bem montada infra-estrutura 
de transportes e ao fato de ser o Zimbabue 
grande produtor agricola, indica uma gran
de potencialidade do mercado importador. 
Assim, e crescente a solicitac;:ao de informa
c;:oes.de empresarios brasileiros sobre especi
ficac;:oes deste mercado ao mesmo tempo 
em que se tornam cada vez mais frequentes 
os contatos entre exportadores nacionais e 
funcionarios zimbabuanos. 

0 intercambio comercial Brazii-Zimbabue 
ap6s permanecer em n (veis bastante modes
tos entre 1980 e 1983, expand iu-se espeta
cularmente em 1984, atingindo US$ 105,6 
milhoes. Entre 1980 e 1984, o comercio 
entre os dois palses apresentou uma taxa 
media de crescimento real de 235% ao ano, 
incomparavelmente superior a expansao do 
valor do intercambio com a Africa em 
geral. 

As exportac;:oes brasileiras para o Zimbabue 
sao compostas predominantemente pre 
produtos industrializados e relativamente 
diversificados. Os principais produtos ven
didos aquele pa(s foram "gas-oil ou diesel 
oil" (31,2% do total), ve(culos autom6veis 
(30,1%), gasolina automotiva (16,4%), que
rosene de aviac;:ao ( 1 0,9%) e mun ic;:ao de 
cac;:a e esporte (6,4%). Na composic;:ao do 
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interd1mbio bilateral as importac;:oes tem 
tido uma contribuic;:ao marginal e, as vezes, 
ate mesmo nula. 

0 total comercial izado entre os do is pa f
ses, em 1985, apresentou uma queda acen
tuada, mas estima-se que o funcionamento 
de um Setor de Promoc;:§o Comercial como 
parte da Embaixada que sera instalada em 
Harare, conduzira a uma rapida recupera
c;:ao e ate mesmo a um crescimerito dos va
lores atingidos em 1984. 

Esse conjunto de fatores conduziu a deci
sao aqui anunciada de se promover o acom
panhamento direto e permanents da con
juntura pol(tico, economica e comercial do 
Zimbabue, atraves da presenc;:a de urna Em
baixada residents. 

DECRETO DO PRESIDENTE DA 
REPUBLICA 

0 PR ESIDENTE DA REPUBLICA, no uso 
da atribuic;:ao que lhe confere o Art. 81, 
itens Ill e IX, da Constituic;:ao, e de acordo 
com o Art. 24 dp Decreta n9 91.658, de 
18 de setembro de 1985, 

DECRETA: 

Art. 19 - E revogado o artigo 29 do De
creta n9 84.757, de 30 de maio de 1980 
que estabelece sera missao diolomatica bra: 
sileira na Republica do Zimb~bue cumulati
va com a Embaixada do Brasil na Republica 
Popular de Moc;:ambique. 

Art. 29 -A Embaixada do Brasil na Repu
blica do Zimbabue tera sede em Harare. 

Art. 39 - Este Decreta entrara em vigor na 
data de sua pub I icac;:ao. 

Bras(lia, 04 de agosto de 1986; 1659 da ln
dependencia e 989 da Republica. 

JOSE SARNEY 
Paulo Tarso Flecha de Lima 
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designa~io de embaixadores 
brasileiros 

Jorge Ronalda de Lemos Barbosa, para Em
baixador no Zaire; Afonso Arinos de Melle
Franco, para Embaixador na Ordem Sobe
rana e Militar de Malta (cumulativamente 
com o Vaticano); Paulo Dyrceu Pinheiro, 
para Embaixador na Republica de sao To
me e Principe (cumulativamente com An· 
gola), em 19 de ju lho de 1986. 

Victor Jose Silveira, para Embaixador na 
Turquia; ltalo Zappa, para Embaixador em 
Cuba; Paulo da Costa Franco, para Embai
xador na Republica Popular da China; Car-

los Alberto Pereira Pinto, para Embaixador 
em Brunei (cumulativamente com a Mala
sial; Francisco de Assis Grieco, para Embai
xador na Republica da lrlanda (cumulativa
mente com a Holanda) e Ivan Velloso da 
Silveira Batalha, para Embaixador na Repu
blica Democr~tica do Sudao (cumulativa
mente com o Egito, em 27 de agosto de 
1986. 

entrega de credenciais de 
embaixadores estrangeiros 

Comodoro Mujib-Uri Rahman, de Bangla
desh; Jens Ostenfeld, da Dinamarca; Fai
sal Rashed AI-Ghais, do Coveite; e Harry 
Shlaudeman, dos Estados Unidos da Ame
rica, em 5 de agosto de 1986. 

Salvador Ruben Paredes Soria, do Paraguai, 
e Tariq Khan Afridi, do Paquistio, em 19 
de agosto de 1986. 
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brasil e peru assinam acordo 
de radio amadorismo 

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil eo 
Peru para autoriz~a"o reclproca de operac;:oes de 
r6dio amador, assinado, em lima, em 2 de julho 
de 1986, pelo Embaixador do Brasil, Luiz A. P. 
Souto Maior e pelo Ministro das Relac;:oes 
Exteriores peruano, Allan Wagner Tizon. 

AI Excelentlsimo senor 
Luiz A. P. Souto Maior 
Embajador del Brasil en el Peru 
Ciudad 

Senor Embajador: 

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con relacion 
a las conversaciones entre los representantes del Gobierno 
del Peru y del Gobierno de Ia Republica Federativa del 
Brasil, sobre Ia posibilidad de concluir un Acuerdo de Au
torizaci6n Reclproca para que los radioaficionados au
torizados en uno de los palses puedan operar sus estacio
nes en el otro pals, de acuerdo con lo previsto en el Art. 
32 del Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al 
Convenio lnternacional de Telecomunicaciones, bajo las 
siguientes condiciones: 

"Primero: Todo nacional peruano o.brasileno debida· 
mente autorlzado para instalar y operar una estaci6n 
de radioaflcionados por medic de un permiso en vigen
cia otorgado por las respectivas autoridades competen
tes de su pais, podra ser autorizado por las autorida· 
des competentes del otro Gobierno para realizar simi
lares actividades en el territorio de Ia otra parte contra

tante. 

Segundo: La expedici6n de tales autorizaciones por 
parte de los Gobiernos, se tramitar6 de acuerdo com 
las legislaciones nacionales y con las reglamentacio
nes internas de cada pals, incluyendo el derecho de 
cancelaci6n en cualquier memento, a discreci6n del 
Gobierno que autoriza. 

Tercero: Cada uno de los Gobiernos contratantes in
forman! al Gobierno que otorg6 Ia autorizaci6n ori
ginal sobre las infracciones cometidas por el radioafi
cionado visitante. 

Cuarto: El presente convenio estara en un todo de 
acuerdo con el reglamento internacional de radioco
municaciones en vigencia y las normas nacionales 
sobre Ia materia, vigentes para las dos partes. 

Quinto: En Caso que entre a regir para ambos un con
venia multilateral sobre Ia materia, sus disposiciones 
prevalecen!n sobre las del presente Convenio". 

En caso que el Gobierno de Ia Republica Federativa del 
Brasil concuerde con las disj:Josiciones arriba menciona
das, Ia presente Nota y Ia de Vuestra Excelencia consti
tuir6n un acuerdo entre los dos Gobiernos. Cada parte 
contratante notificar6 a Ia otra acerca de Ia conclusion 
de los procedimientos internes necesarios para Ia apro
baci6n del presente acuerdo, el cual entrar6 er. vigencia 
en Ia fecha de Ia ultima notificaci6n y tendril una dura
cion de cinco (5) anos, siendo prorrogado, automatica
mente, por periodos sucesivos, a no ser que una de las 
partes contratantes lo denuncie, por via diplom6tica con· 
una an~icipaci6n de seis (6) meses. 

Aprovecho de Ia ocasi6n para renovar a Vuestra Excelen
cia las seguridades de mi m6s alta y distinguida conside
raci6n. 

Allan Wagner Tizon 
Ministro das Relac;:oes Exteriores do Peru 

memorando de 
entendimentos entre o 

brasil e a inter-american 
foundation 

Memoranda de Entendimentos para cooperac;:a'o 
entre o Brasil e a Inter-American Foundation, 
assinado em Brasflia, em 9 de julho de 1986 pelo 
Chefe do Departamento de Cooperac;:a"o Cientlfica, 
Tecnica e Tecnol6gica do Ministerio das Relac;:oes 
Externas, Marco cesar Meira Naslausky, e pelo 
Vice-Presidente Executive da Inter-American 
Foundation, Robert W. Mashek. 

Atendendo a interesse da Inter-American Foundation -
IAF em manter programa regular de cooperac;:!o com o 
Brasil, uma missa"o daquela instituic;:a"o, chefiada pelo Se
nhor Robert W. Mashek, Vice-Presidente Executive, e in
tegrada pelo Senhor Bradford K. Smith, Coordenador do 
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Departamento para o Brasil, visitou o Brasil, entre os 
dias 09 e 10 de julho de 1986. 

Os Senhores Mashek e Smith foram recebidos pelo Minis
tro Marco Cesar Meira Naslausky, Chefe do Departamento 
de Cooperac;:A"o Cientffica, Tecnica e Tecnologica do Mi
nisterio das Relac;:oes Exteriores e pelo Doutor Di6genes 
Walter Oliveira, Secretario Adjunto da Secretaria de Co
operac;:A"o Economica e Tecnica lnternacional da Secr~taria 
de Planejamento da Presidencia da Republica. 

Durante as reunioes de trabalho realizadas pela MissA"o da 
Inter-American Foundation com as autoridades brasilei
ras, ambas as Partes expressaram seu desejo de normalizer 
e institucionalizar as relac;:oes de cooperac;:A"o, as quais 
deverA"o pautar-se pelos procedimentos seguintes: 

a) todos os projetos da Inter-American Foundation de· 
verA"o ser submetidos ll aprovac;:A"o das competentes autori
dades do Governo brasileiro; 

b) os projetos deverA"o ser encaminhados ao exame das 
autoridades brasileiras por intermedio da Embaixada do 

Brasil em Washington; a decisA"o das referidas autoridades 
quanto il implementac;:A"o dos projetos apresentados sera 
igualmente transmitida il Inter-American Foundation por 
aquela Missao diplomatica; 

c) a Parte brasileira instituira urn grupo de trabalho "ad 
hoc" para analisar os projetos apresentados pela Inter
American Foundation. 0 referido grupo de trabalho sera 
composto de urn representante da Divisao de Cooperac;:ao 
Tecnica - DCOPT do Ministerio das Relac;:oes Exteriores, 
de urn representante da Secretaria de Cooperac;:A"o Econo
mica e Tecnica lnternacional - SUBIN da Secretaria de 
Planejamento da Presidencia da Republica - SEPLAN e 
de urn representante da Assessoria lnternacional do Mi
nisterio setorial competente; 

d) a Parte brasileira acolheu favoravelmente o pedido da 
Inter-American Foundation no sentido de agilizar a con
cessao de vistos aos funcionarios daquela Fundac;:A"o que se 
deslocam ao Brasil em missA"o de servic;:o. 

Ambas as Partes manifestaram sua satisfac;:A"o pela conclu
sao do presente Memorando de Entendimentos, que cons
titui urn passo positivo para o born desempenho das ativi
dades da Inter-American Foundation no Brasil. 

Feito em Brasilia, aos nove do mAs de julho de 1986, em 
dois originais, nas llnguas portuguese e inglesa ambos 
igualmente autllnticos. 

Embaixador Marco Cl}sar Meira Naslausky 
Chefe do Departamento de Cooperac;:A"o Cientffica, 
Tecnica e Tecno16gica do ltamaraty 

Robert Mashek 

Vice-Presidente da Inter-American Foundation 
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brasil e fran~a assinam 
acordo sobre projeto 

"organ iza~io territorial da 
regiio centro-oeste" 

Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao 
acordo franco-brasileiro de Cooperac;:ao Tecnica e 
Cientffica, sobre o Projeto "Organizac;:A"o Territorial 
e Func;:oes Economicas da RegiA"o Centro-Oeste", 
assinado, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 
24 de julhod e 1986, pelo Ministro de Estado das 
Relac;:oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e 
pelo Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
da Franc;:a, Bernard Dorin. 

A Sua Excelencia o Senhor Bernard Dorin, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Repu
blica Francese 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n9 864, 
datada de hoje, cujo teor em portuguese 0 seguinte: 

Senhor Ministro, 

Refiro-me ils Notas n9 54, desta Embaixada, e a de res
posta, desse Ministerio DCOPT/DE-1/DAI/11/644 (B46) 
(F37), ambas de 17 de janeiro de 1983, as quais consti
tuem urn Ajuste Complementar ao ~cordo franco-brasi
leiro de Cooperac;:A"o Tecnica e Cientffica, de 16 de janeiro 
de 1967. Este Ajuste relaciona-se ao projeto "Organizac;:A"o 
Territorial e Func;:oes Economicas da Regiao Centro-Oes
te", cuja avaliac;:A"o ocorreu durante seminario conjunto 
previsto no artigo IV-a do mencionado Ajuste e realizado 
nos dias 2 e 3 de julho de 1984. 

Tendo em vista a necessidade de prosseguimento dos tra
balhos no Ambito daquele projeto, conforme acordado 
no "Relat6rio Conjunto de Avaliac;:A"o", c6pia do qual se 
encontra anexado il presente Nota, tenho a honra de pro
por a Vossa Excelllncia, em nome do Governo frances, as 
seguintes disposic;:oes: 

Os Governos brasileiro e franclls apoiarA"o conjuntamente 
a realizac;:A"o do projeto em referllncia, cuja responsabili
dade de execuc;:A"o sera da Superintendllncia do Desenvol
vimento da RegiA"o Centro-Oeste (SUDECO), pela parte 
brasileira, e do Ministltrio das Relac;:ISes Exteriores, pela 
parte francesa. 

a) 0 objetivo do projeto 6: 

- definir a aplicar mjtodos de organiz~ do terri· 
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t6rio, combinando os objetivos nacionais, as poten· 
cialidades regionais e a localizac«o das atividades 
econbmicas; 
apresentar crltica construtiva dos instrumentos le· 
gais e institucionais existentes no campo da organi· 
za~lo especial; 
propor reorientacfo dos instrumentos normativos 
da estrutura produtiva e da elaboracfo de progra· 
mas de investimento. 

b) 0 programa, que permitirc\ prorroga~A"o do projeto, 
cont6m os seguintes elementos: 

conclusl5es sobre os diagn6sticos setoriais e defini· 
~~o dos objetivos operacionais; 
preparac«o do esquema de desenvolvimento regio· 
nal, apresentando as principais propostas de a~A'o; 
formui~A"o de plano de desanvolvimento regional, 
detalhando os programas de a~A"o e a escolha dos 
investimentos; 
exame crftico do plano e dos programas, segundo 
crit6rios flsicos, financeiros e de poHticas regionais; 
red~A"o final. 

c) As form as de real izac«o dos trabalhos estA"o apontadas 
no capitulo 5 do relat6rio intitulado "Relat6rio Conjunto 
de Avalia~lro", elaborado dia 4 de julho de 1984. 

d) As atividades previstas na fase de prorrogacA"o do pro· 
jeto de cooperaclro slro as seguintes: 

estc\gio prc\tico de quatro mesas para tres t6cnicos 
do Estado de Mato Grosso, do Distrito Federal e 
do Ministerio do Interior (Subsacretaria de Pro· 
gram as Regionais); 
visita fl Fran~a de cinco autoridades responsc\veis 
palos Estados da Regilro Centro-Oeste, eventual· 
mente acompanhados pelo Superintendents da 
SUDECO, com durac«o aproximada de 10 dias; 
estagio prc\tico de quatro meses para tres t6cnicos 
da SUDECO ou dos Estados, sobre temas setoriais 
relativos aos objativos prioritarios ~o Plano de De· 
senvolvimanto Regional; 
miss11o de longa dura~lro de trils especialistas fran· 
cases junto fl Superintendencia do Desenvolvimen· 
to da Regilro Centro-Oeste (SUDECO); 
miss<les de curta duracfo de, no maximo, tres espe· 
cialistas franceses de apoio, mediante solicitacfo 
dos tres especialistas permanentes; 
missiles de curta duracA"o de especialistas franceses, 
jc\ trabalhando no Brasil, no Ambito de outros pro· 
gramas de cooperaclro, no limite mc\ximo de 6 h/m; 
missiles de consultores brasileiros e internacionais; 
semil}c\rio de avaliacfo final, quando da apresenta· 
cA"o do plano e dos programas definitivos. 

II 

a) 0 Governo frana\s sa encarregara: 

das despesas de permanencia dos sais t6cnicos brasi· 
leiros em estc\gio na Franca, na base de "bolsa de 

alto nlvel", no valor de 4. 700 FF por mAs; realizarc\. 
ainda esfor~os no santido de obter condi~c5es favo· 
rc\veis de hospedagem, aliment~A'o e transportes; 
dos custos das viagens internacionais de retorno 
dos t6cnicos brasileiros em estc\gio na Fran~a; 
dos custos administrativos e de assistencia social 
dos estagiarios brasileiros; 
dos custos de pre·forma~lro lingiHstica na Fran~a e 
no Brasil dos estagic\rios brasileiros, alem dos cus· 
tos de formacfo eventual; 
dos custos de dic\rias, na base de dic\rias de estudo, 
a taxas especiais de 8.000 FF por mes, e as viagens 
internacionais de retorno das cinco autoridades 
estaduais em visita fl Fran~a - ou outra forma 
financeira equivalente; 

os salc\rios: a assistencia social e as viagens interna· 
cionais dos especialistas franceses em miss§o de 
longa duracfo; 
da manutencfo dos salc\rios e os custos de viagens 
internacionais dos especialistas franceses de curta 
durac«o; 
da documentacfo francesa necessc\ria fl realizacfo 
do projeto; 
dos custos referentes fls dic\rias e passagens de mis
s<les internas dos especialistas francesas permanen
tes, durante missoes de curta durac«o de apoio ao 
projeto; 

b) 0 Governo brasileiro se encarregarc\: 

da manuten~lro dos salarios e das viagens interns· 
crionais dos estagic\rios brasileiros; 
do oferecimento de indenizac«o mensa!, em moeda 
brasileira, equivalente a 6.000 FF por perito per· 
manente; 

. de colocar fl disposi~§o um velculo de servi~o para 
transporte de trabalho dos peritos franceses; 
dos custos referentes fl viagens internas e diarias 
ligadas ao trabalho dos peritos permanentes, assim 
como, na medida do posslvel, para os especialistas 
vindos da Fran~a em miss§o de curta duracfo; 
do conjunto de despesas necessc\rias fl realizacfo 
das missc5es de consultoria de peritos brasileiros e 
internacionais; 
dos custos de organiz~lro-documentacfo, interpre· 
ta~A"o do seminario final; 
do conjunto dos meios de trabalho - secretaria, 
telecomunicacc5es, informatica etc, necessc\rios fls 
atividades dos peritos permanentes. 

c) 0 Governo brasileiro garantirc\ a contrapartida de pes
soal local, fl misslro francesa, sob a forma de peritos em 
numero suficiente para assagurar a coordenacfo e os tra· 
balhos dos grupos setoriais, tanto ao nfvel da SUDECO, 
como das outras entidades federais e dos Estados envoi· 
vidos. 

d) 0 Governo brasileiro garantira aos peritos franceses 
os privi ll!gios fiscais e de alfAndega, assim como as isan
cc5es de taxas alfandegarias para a importa~A'o dos equipa
mentos eventualmente necessaries para a realizacfo do 
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projeto, dentro das condicoes previstas pelo Acordo de 
Cooperacfo Tecnica e Cientrfica Franco-Brasileiro de 16 
de janeiro de 1967, assim como pelo Acordo entre a 
Republica francesa e a Republica Federative do Brasil, 
tendente a evitar dupla tributacfo e prevenir a evasa'o fis
cal em materia de impastos sobre rendimentos, de setem
bro de 1971. 

Ill 

A Segunda Fase do projeto terminara em 31 de dezembro 
de 1985, bern como as missoes dos tris peritos perma
nentes. 

IV 

a) A avaliac§o do desenvolvimento do projeto sera efe
tuada durante o seminario conjunto (citado no 1-d) de 
apresentac§o do plano e dos programas definitivos; 

b) Ao final do seminario, urn levantamento sera realiza
do conjuntamente e contera particularmente os elementos 
necessarios e eventuais projetos especfficos, integrando os 
elementos de assistemcia tecnica, os objetivos ffsicos e as 
formas de financiamentos nacionais-e internacionais. 

Muito agradeceria a Vossa Excelincia saber se as disposi
coes pre-citadas encontram a acolhida de seu Governo. 
Nesse caso, a presente Nota, assim como a sua resposta, 
constituir§o, conforme o artigo I do Acordo referido, 
Ajuste Operacional sobre a "organizaclfo territorial e fun-· 
cc5es economicas da regilfo Centro-Oeste", que entrara em 
vigor na data de sua resposta". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Gover
no brasileiro concorda com os termos da Nota acima trans
crita, a qual, juntamente com a presente, passa a consti
tuir urn Ajuste Operacional entre nossos dois Governos, 
a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelin
cia os protestos da minha mais alta considerac§o. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Estado das Relacc5es Exteriores 
da Republica Federative do Brasil 

sarney e alfonsin assinam 
ata para integra~ao 
brasileiro-argentlna 

Ata para integracfo brasileiro-argentina, assinada, 
em Buenos Aires, em 29 de julho de 1986, pelos 
Presidentes Jose Sarney e Raul Alfonsfn; e 
Protocolos para cooperac§o entre os dois Pafses, 
nos campos de bens de capital, trigo, 
abastecimento alimentar, cornercio, 
empreendimentos binacionais, assuntos financeiros, 
fundo de investimentos, energia, biotecnologia, 
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estudos aconomicos, informacfo e assistltncia 
recfproca em caso de acidentes nuclearas, e 
aeronautics, assinados, no mesmo local e na mesma 
data, pelos Chanceleres Roberto de Abreu Sodre e 
Dante Caputo. 

ATAPARAINTEGRACAO 
BRASILEIRO-ARGENTINA 

0 Presidente da Republica Federative do Brasil 

e 

0 Presidente da Nacfo Argentina, 

CONVENCIDOS: 

Da necessidade de convocar os seus povos ao esforco de 
percorrer uma trajet6ria comum de crescimento e moder
nizaclo que lhes permita superar os obstaculos de hoje e 
enfrentar os desafios do seculo XXI; 

Da necessidade de encontrar solucoes inovadoras que su
perem os modelos tradicionalmente aplicados; 

CONSCIENTES: 

Da identidade compartilhada de ideias e valores que defi
nem sua es&encia comum dos povos latino-americanos; 

Da importAncia deste momento hist6rico do relaciona
mento entre as duas nacoes, empenhadas na consolida
clo da democracia como sistema de vida e de governo; 

Da coincidincia dos esforcos empreendidos pelos dois 
Governos para o crescimento e desenvolvimento com 
estabilidade; 

SEGUROS: 

De que a criac§o de urn espaco economico comum abre 
perspectivas mais amplas para o crescimento conjunto e o 
bem-astar dos seus povos, potencializando a capacidade 
autonoma dos do is pafses; 

De que este Programa constitui urn impulso renovado para 
a integraclo da America Latina e a consolidaclo da paz, 
da democracia, da seguranca e do desenvolvimento da re
gilo; 

ALENT ADOS: 

Pelas propostas auspiciosas elaboradas pelas autoridades 
dos dois pafses no contexto dos projetos de integrac§o bi
nacional considerados a partir da Declaracfo de lguacu, de 
novembro passado; 

E DETERMINADOS: 

A transformer os vfnculos permanentes de amizade e co
operac§o em uma integracfo que consolide a vontade de 
crescer juntos; 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

DECIDEM: 

1 . Estabelecer o Programa de I ntegra~iio e Coopera~o 
Economica entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica Argentina. 

2. Definir os seguintes princfpios de elabora~iio e execu
~iio do Programa: 

o Programa sera gradual, em fases anuais de defini~o. 
negocia~o. execu~iio e avalia~o; 
o Programa sera flexfvel, de forma a se poder ajustar 
seu alcance, seu ritmo e seus objetivos; 
o Programa incluira, em cada fase, um c;onjunto redu
zido de projetos integrados em todos os seus aspectos, 
prevendo-se inclusive a harmoniza~iio simetrica de 
polfticas para assegurar o exito dos projetos e a credi
bilidade do Programa; 
o Programa sera equilibrado, no sentido de que niio 
deve induzir uma especializa~o das economias em se
tores especificos; de que deve estimular a integra~iio 
intra-setorial; de que deve buscar um equillbrio pro
gressive, quantitative e qualitative, do interciimbio por 
grandes setores e por segmentos atraves da expansiio 
do comercio; 
o Programa propiciara a moderniza~iio tecnol6gica e 
maior eficiencia na aloca~iio de recursos nas duas eco
nomias, atraves de tratamentos preferenciais ante ter
ceiros mercados, e a harmoniza~iio progressiva de polf
ticas economicas, com o objetivo final de elevar o 
nlvel de renda e de vida das popula~oes dos dois par
ses; 
a execuc§o do Programa contara com a at iva participa
~iio do empresariado, assegurando-se, assim, sua eficaz 
instrumentaliza~§o no contexte dos estlmulos criados 
pelos do is Governos. 

3. Estabelecar um_a Comiss§o de Execu~o do Programa. 

4. Oatarminar que a Comissao de Execu~iio seja integra
da, pela parte brasileira, palos Ministros das Rela~oes Ex
teriores, da Fazenda, da Industria e do Comercio e pelo 
Secretario Geral do Conselho de Seguranca Nacional e, 
pala parte argentina, palos Ministros de Rela~oes Exterio
res e Culto, da Economia, pelo Secretario Geral da Presi
dencia e pelo Secreta rio da Industria e Comercio Exterior, 
bem como por empresarios de cada um dos dois paises. 

5. Daterminar que a Comissllo realize reunioes de traba
lho a cada seis meses para avaliar a execucao do Programa 
e propor aos dois Presidentes as medidas necessarias para 
torna-lo mais &ficiente. 

6. Determinar que os Ministros das Relacoes Exteriores 
coordenem os trabalhos relatives a Comissao· de Execucao 
do Programa, inclusive os correspondentes aos diversos 
Grupos de Trabalho criados em virtude dos Protocolos 
anexos. 

7. Datermlnar que se realizem reunioes de consulta, de 
nlvel ministerial, entre os dois palses sobre pollticas ma
cro-econom icas. 

8. Determinar que a Comissao incorpore a seus trabalhos, 
sempre que seja necessaria, outras autoridades para defi
nir e propor medidas em campos especfficos. 

9. Aprovar os Protocolos, anexos a presente Ata, os quais 
constituir§o a primeira fase do Programa de lntegra~§o e 
Coopera~§o Economica entre o Brasil e a Argentina. 

Feito em Buenos Aires, aos 29 dias do mas de julho de 
1986, em dois exemplares originais, nos idiomas portu
gues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente au
tenticos. 

JoM Sarney 
Presidents da Republica Federativa do Brasil 

Raul R. Alfonsfn 
Presidente da Republica Argentina 

PROTOCOLO NOMERO UM/BENS 
DE CAPITAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina 

CONSIDERANDO: 

A importancia estrategica da moderniza~ao, expans§o e 
desenvolvimento tecnol6gico acelerado do setor de bens 
de capital para o crescimento das economias brasileira e 
argentina; 

As caracterlsticas economicas, tecnol6gicas e financeiras 
das industrias de bens de capital em ambos palses, que 
tornam necessaries mercados amplos e previslveis para 
garantir uma produ~§o eficiente e competitiva; 

A importiincia das compras do setor publico na demanda 
global de bens de capital; 

que a integra~iio intra-setorial na area de bens de capital 
e a forma mais adequada para a expans§o eficiente da 
industria e para o progresso tecno16gico; 

a importiincia de estabelecer mecanismos tendentes a 
satisfazer a demanda de investimentos nas respectivas in
dustrias nacionais de bens de capital; 

CONVENCIDOS: 

De que o ex ito do projeto de bens de capital esta intima
mente vinculado as pollticas de crescimento economico 
dos governos de ambos palses; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer, no ambito do Programa de I ntegra~ao e 
Coopera~ao Economica, um projeto integrado de produ-
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c;a'o, comercio e desenvolvimento tecnol6gico de bens de 
capital. 

2. Acordar que, para este projeto, o universe de bens de 
capital sera o que figura no Anexo I, podendo ser amplia
do de comum acordo entre as Partes. 

3. Determiner que os produtos da lista comum gozar!o 
de tratamento de produto nacional no Brasil e na Argen
tina, definindo-se como tal: 

a) alfquota alfandegaria 0 (zero); 

b) exclus§o de qualquer restric;ao ou entrave de natureza 
na'o-tarifaria, seja administrativa, quantitativa ou tribute
ria aplicada as importac;5es. 

5. Estabelecer, para a lista comum de produtos, urn va
lor de referencia do intercambio global equivalente a 
US$ 2 bilh5es (dois bilh5es de d61ares dos Estados Uni
dos da America) para os pr6ximos quatro anos, distribur
dos da seguinte forma: 

Em 1987 o equivalente a 300 milh5es de d61ares dos 
E.U.A. 

Em 1988 o equivalente a 400 milh5es de d61ares dos 
E.U.A. 

Em 1989 o equivalente a 550 milh5es de d61ares dos 
E.U.A. 

Em 1990 o equivalente a 750 milh5es de d61ares dos 
E.U.A. 

6. Fixar como objetivo desejado que, ao final de 1990, 
a lista comum represente pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) do universe de bens de capital acordado. Para tan
to, o numero de produtos dessa lista comum devera in
crementar··se semestralmente de uma percentagem de

terminada durante o pedodo indicado no paragrafo 5, 
acima. Esta percentagem sera estabelecida em func;11'o da
quele objetivo, e em relac;iio a quantidade de produtos que 
integrem inicialmente a lista comum. 

7. Estabelecer que o objetivo do intercambio deve ser 
sua expansa'o equilibrada, e que as polrticas no setor de 
bens de capital procurariio ser simetricas e harmonizadas. 

8. Estabelecer que o intercambio Brasil-Argentina dos 
produtos da lista comum estara em equilfbrio dinamico 
sempre que o superavit quadrimestral acumulado na'o for 
superior a 10% (dez por cento) do valor de referencia fi
xado, para o conjunto dos tres quadrimestres (o presente 
e os dois seguintes), e calculado tomando-se como base 
os valores anuais de referencia do paragrafo 5, acima. 

9. Estabelecer os seguintes mecanismos para o restabele
cimento do equilfbrio dinamico: 

A - Se o desequilfbrio supera 10% (dez por cento), cal-
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culados de acordo com o paragr!lfO 8, acima. ope
ram: 

a) lnclus§o de novos produtos do universe da lista 
comum; 

b) Esquema financeiro adicional entre os Bancos 
Centrais dos dois parses, conforme estabelecido 
po Protocolo n9 6, paragrafos 2 e 3. 

B - Se o desequilrbrio supera 20% (vinte por cento), 
calculados de acordo com o paragrafo 8, acima, 
opera a clausula de aportamento do Fundo de ln
vestimentos, conforme estabelecido no Protocolo 
n9 7, paragrafo 2. 

10. Determiner que, a partir do memento em que ode 
sequilfbrio alcance o fndice de 40% (quarenta por cento), 
calculado de acordo como metodo do paragrafo 8, acima, 
sea'o adotadas as medidas necessarias compatlveis com a 
situac;a'o geral do intercambio para corrigir o referido de
sequilfbrio. 

11. Determinar que: 

a) Nas compras do setor publico, direto ou indireto, 
do Brasil e da Argentina, os produtos da lista co
mum de origem argentina ou brasileira ten ham tra
tamento similar aos produtos de origem local; 

b) Nas decis5es de importac;a'o do setor publico, 
direto ou indireto, do Brasil e da Argentina, os 
produtos da lista comum, argentinas ou brasilei
ros, teriham tratamento preferencial equivalente 
em relac;iio a terceiros fornecedores; 

c) Nas licitac;5es de obras publicas, em ambos os par
ses, financiadas com emprestimos de instituic;5es 
financeiras internacionais, os bens de capital de ori
gem argentina e brasileira, respectivamente, que 
na'o estejam inclufdos na lista comum, serao bene
ficiados, em relac;1io a terceiros fornecedores, com 
uma reduc;iio de 50% (cinquenta por cento) do nf
vel de protec;a'o na margem do prec;o concedido aos 
produtos locais. 

12. N ivelar e manter a margem de protec;ao total em rela
c;a'o a terceiros, de forma que, para cada produto da lista 
comum, o nrvel de protec;a'o seja equivalente no Brsasil e 
na Argentina. Este nrvel de protec;iio devera ser de magni
tude tal que influa diretamente no prec;o de decisilo do 
importador, incentivando o fluxo de comercio entre o 
Brasil e a Argentina. Para tanto, e para cada produto da 
lista comum, ajustar-se-a'o as tarifas e os procedimentos 
na'o-tarifarios de qualquer natureza, sejam administrativos, 
quantitativos ou tributaries, que incidam sobre a importa
c;a'o de terceiros fornecedores. 0 efeito sobre a exportac;1io 
de reembolsos e incentives que urn dos parses conceda 
para cada produto da lista comum podera ser compensa
do pelo outre pals atraves de reembolsos, incentives ou 
outras medidas de equiparac;iio que neutralizem o mencio-
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nado efeito. A partir do inlcio do projeto, ambos pa!ses 
se comprometem a nlio adotar reembolsos ou incentives 
adicionais em relat;ao aos produtos da lista comum, sem 
previo acordo entre as Partes, excetuando-se casos de 
equipara~;:lio. 

13. Estabelecer, neste contexte, no ambito da Comiss§o 
de Execu~;:lio do Programa, um Grupo de Coordena~;:fo e 
Acompanhamento permanente para propor medidas es
pecfficas de harmoniza~;:ao gradual de pollticas que afetem 
a produ~;:lio, comercializa~;:lio e desenvolvimento tecnol6gi· 
co de bens de capital, e para acompanhar e assegurar a boa 
execu~;:lio do projeto, bern como para, inclusive, examinar 
as quest6es relativas, entre outros assun~os, medidas de 
equipara~;:!lo, clausulas de salvaguarda, situa~;:oes excepcio· 
nais de mercado, e a opera~;:lio de mecanismos de corre~;:lio 
do desequilfbrio. 

14. Estabelecer, no ambito da Comissao de Execu~;:lio do 
Programa, um Grupe de Trabalho para elaborar as medi
das necessarias de natureza economica, legal e adminis· 
trativa, com a finalidade de: 

a) Determinar a margem de prote~;:ao total equivalente 
em rela~;:lio a terceiros, que tera vigimcia a partir de 19 de 
janeiro de 1987, simultaneamente ao in fcio do projeto, e 
conforme o prescrito no pan3grafo 12; 

b) Assegurar o tratamento de produto nacional, confor· 
me defin ido no paragrafo 11. 

A primeira reuniao deste Grupo de Trabalho se realizan3 
em agosto de 1986, e a tarefa devera estar conclulda em 
30 de novembro de 1986. 

15. Determinar que a percentagem em valor de compo
nentes importados de terceiros palses nos produtos da 
lista comum nao poderll ser superior a 20% (vinte por 
cento) do pre~;:o do produto. Esta percentagem sera cal
culada comparando-se o pre~;:o FOB dos componentes im
portados com o pre~;:o FOB de referencia internacional do 
produto acabado. Na falta do prel;:o FOB de referencia in
ternacional do produto acabado, serll utilizado, como base 
de compara¢o, o pre~;:o FOB de venda do pals exporta
dor, sem os impastos internes. As materias-primas de uso 
universal importadas, que n!lo tenham sido objeto de pro
cessamento industrial que as tornem especfficas para uti
lizal;:lio na fabrica~;:lio do produto final, s§o consideradas, 
para estes efeitos, como de origem local. 

16. Determinar que, para o projeto de que trata o presen
te Protocolo, os Ministros da Fazenda, do Brasil, e da Eco
nomia, da Argentina, arbitrem as medidas necessllrias com 
o objetivo de que a rela¢o dos tipos de ciimbio real efeti
vo entre as moedas de ambos parses seja equilibrada e su
ficientemente estavel, a fim de que a polftica cambial seja 
neutra no que diz respeito a competitividade relativa das 
exportal;:Cies e importa~;:oes de cada pals. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro das Rela~;:oes Exteriores 
da Republica Federativa do Brasil 

Dante Caputo 
Ministro.das Rela~;:oes Exteriores 
da Republica da Argentina 

ANEXO 1 DO PROTOCOLO NR. 1 

BENS DE CAPITAL 
( Expressos em Naladi) 

73.16 84.17.3 84.27.1 
73.17 84.17.4 84.27.8 
73.18 84.17.8.99 84.28.1 
73.20 84.17.9 84.28.2 
73.21 84.18.1.01 84.28.3 
82.05.0.06 84.18.1.03 84.28.8 
84.01.1 84.18.1.99 84.29.1 
84.01.8 84.18.2 (4) 84.29.2 
84.02.1 84.18.8 84.29.3 
84.02.2 84.19 (5) 84.29.8 
84.02.8 84.20.8 84.29.9 
84.03.1 84.20.9.01 84.30.1 
84.03.8 84.20.9.02 84.30.2 
84.05.1 84.20.9.03 84.30.3 
84.05.2 84.20.9.04 84.30.4 
84.05.3 84.20.9.05 84.30.5 
84.05.8 84.20.9.09 84.30.6 
84.06.1 84.20.9.93 84.30.8 
84.06.5 84.20.9.97 84.31.1 
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84.06.8.01 
84.07.1 
84.07.8 
84.07.9 
84.08.1 
84.08.2 
84.oa8 
84.08.9 
84.10.1.99 
84.10.2 
84.10.3 
84.10.5 
84.11.1.02 
84.11.1.99 
84.11.2 
84.11.3 
84.11.8 
84.14.1 
84.14.8 
84.15.2 
84.15.8.03 
84.15.9 
84.16.1 
84.17.2 
84.40.1.03 (9) 
84.40.1.04 
84.40.1.99 (9) 
84.40.2 
84.40.3 

84.40.4 
84.40.8 (exec. 1.01 y 1.05) 

84.41.1.99 
84.41.2.99 
84.41.8.99 
134.42.1 
84.42.2 
84.42.8 
84.43.1 
84.43.8 
84.44.1 
84.44.8 
84.45.1 
84.45.2 
84.45.3 
84.45.4 
84.45.5 
84.45.6 
84.45.7 
84.45.9 
84.46 
84.47 
84.48 
84.50.1 (6) 
84.50.8 
84.56.1 
84.56.2 
84.56.8 
84.57.1 
84.57.8 
84.59.1 
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84.21.4 
84.22.1.01 (6) 
84.22.1.02 
84.22.1.99 
84.22.2.02 
84.22.3 
84.22.9 (para 2.02) 
84.23.1 
84.23;2 
84.23.3.20 
84.23.3.30 
84.23.8 
84.23.9 
84.24.1 
84.24.2 
84.24.8 
84.24.9 
84.25.1 (8) 
84.25.2 
84.25.3 
84.25.8 
84.26.1 
84.26.2 
84.26.8 
84.59.6 
84.59.7 
84.59.8 
84.59.8.01 
84.59.9.02 

84.59.9.99 
84.61.9 
85.01.1 (10) 
85.01.2.00 (11) 
85.01.2.10 ( 11) 
85.01.2.99 ( 11) 
85.01.5.01 (12) 
85.01.6 (12) 
85.01.8.01 (exc. 3) 
85.01.8.03 
85.01.8.99 
85.11.1.99 
85.11.2.02 
85.11.2.99 
85.19.2 (exc. 1) 
85.22.1.01 
85.22.8.01 
86.02 
86.03 
86.04 
86.05 
86.06 
86.07 
86.08 
87.01 
89.01.9.02 
89.01.9.03 
89.01.9.04 
89.01.9.99 
89.02 
89.03 
90.17.1 

84.31.2 
84.31.8 
84.32.1 (6) 
84.32.8 
84.33.1 (6) 
84.33.8 
84.34.1 
84.34.8 
84.35. 1.11 
84.35.1.19 
84.35.2 
84.35.8 (Paral. 191 
84.36.1 
84.36.2 
84.36.3 
84.37.1 
84.37.2 (6) 
84.37.3 (6) 
84.37.9 (6) 
84.38.1 (7) 
84.38.8 
84.39.1 
84.39.2 
84.39.8 
84.40.1.02 
90.25 
90.26.2 
90.26.3 
90.28.7 
90.29.3 
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84.59.2 
84.59.3 
84.59.4 
84.59.5 

(4) Exc. 02. 
(5) Todos menos 1.03. 
(6) Exc. manuals. 
(7) Com especifi~oes. 
(8) Exc. 04 manual. 
(9) Exc. uso domestico. 
(10) Exc. at6 300 KW. 
( 11) de mais dl! 10 HP. 
(12) de mais de 1 KW. 

90.17.2 
90.17.3 
90.22.1 
90.22.8 

PROTOCOLO NOMERO DOIS/TRIGO 

0 Governo da Republica ,Federative do Brasil 

8 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONS I DE RANDO: 

a importancia de assegurar condi~oes est<iveis de produc§o 
e abastecimento de alimentos para a meihor execu~ifo de 
seus Pianos Nacionais de Desenvolvimento com estabili
dade economics; 

o objetivo priorit<irio de elevar o n (vel de consumo da po
pula~ifo dos seus dois parses, da forma mais eficaz poss(
vel; 

as peculiaridades da produ~ao agr(cola, as caracter(sticas 
dos mercados internacionais e as polrticas agdcolas segui
das por certos pa(ses produtores; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer, no ambito do Programa !=le lntegra~ao e 
Cooperac§o Economics, urn projeto integrado de produ
~llo, armazenagem, transports e abastecimento de trigo. 

2. Estabelecer, urn Grupo de Trabalho para examinar e 
propor urn programa gradual de harmoniza~o das pol(
ticas economicas, no Brasil e na Argentina, nas areas de 
produ~lfo, armazenagem, transports, distribui~io e consu
me de trigo, de forma tal a elevar a produtividade e as 
condi~oes de seguran~ alimentar. 

3. Estabelecer, igualmente, outro Grupo de Trabalho 
para identifiJ;ar os pontos cdticos do sistema de produ
~lfo, armazenagem, transports e abasteciniento de trigo 
entre o Brasil e a Argentina, e os investimentos em infra
estrutura que devam se realizer, assim como propor seu 
cronograme de execu4;fo. 

4. Ambos Grupos de Trabalho deverlo constituir-se 
antes de 30 de setembro de 1986, e apresentar seu pri-

meiro reiat6rio a Comissifo de Execu~o c!o Programs 
antes de 31 de dezembro do corrente ano. 

5. Assegurar a mais alta prioridade, desde o ponte-de
vista da inclusifo nos respectivos or~amentos e da libera
~lfo de recursos, aos investimentos no sistema a serem rea
lizados no territ6rio de cada pa(s. 

6. Estabelecer o compromisso de compra, por parte do 
Governo brasileiro, e de venda, por parte do Governo 
argentino, dos seguintes volumes m(nimos de trigo, em 
urn per(odo inicial de cinco anos: 

1987: 1.375.000 TM 
1988: 1.450.000TM 
1989: 1.550.000 TM 
1990: 1. 700.000 fM 
1991: 2.000.000 TM. 

7. Os tipos, as condi~oes de pre~o. as condi~oes de pa
gamento, o calendario e pontos de embarque e desembar
que serio definidos pela Junta Deliberative do Trigo, do 
Brasil, e pela Junta Nacional de Grlos, da Argentina, de 
acordo com as condi~oes normals de mercado e com as 
praticas do comercio brasileiro-argentino de trigo. 

B. A Republica Federative do Brasil tera assegurada, pelo 
Governo argentino, a condi~ao de comprador privilegiado, 
e a Republica Argentina tara assegurada, pelo Governo 
brasileiro, a condi~ao de fornecedor privilegiado. 

9. No c<!So em que a Republica Argentina nao possa, por 
motivos de ordem climatica, atender, no todo ou em par
te, em qualquer ano, os compromissos de abastecimento 
estabelecidos no paragrafo 6, acima, fara comunica~ao ofi
cial com antecipa~ao ao Governo brasileiro, de forma a 
habi lita-lo a buscar fontes alternatives de abastecimento. 

0 Governo brasileiro eo Governo argentino, considerando 
a~ decis5es de pol(tica economica relatives a colheita de 
1987, concordam em que o compromisso de compra e 
venda relative ao mencionado ano podera ser atendido 
pela aquisi~io de trigo e de outros graos, sempre que o 
total dessas aquisi~oes correspond a ao valor do volume de 
trigo previsto para o referido ano. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO TRI:S/ 
COMPLEMENTA<;AO DO 
ABASTECIMENTO ALIMENTAR 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 
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CONSIDERANDO: 

a importancia estrat6gica, para o ex ito dos seus pianos de 
desenvolvimento com estabilidade economica, da necessi
dade de garantir o abastecimento regular dos principais 
produtos alimentrcios de amplo consumo; 

a incidencia dos fenomenos climaticos, a variacao natufal 
das colheitas e a situacao dos sistemas de armazenagem 
e transporte no Brasil e na Argentina; 

o objetivo prioritario de aumentar a seguranca alimentar 
nos dois parses; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer os mecanismos que permitam complemen
tar, toral ou parcialmente, o abastecimento interno de 
alimentos em cada pafs, frente a eventuais d~ficits da 
producao local. 

2. Criar, para tanto, urn Grupo de Trabalho, no ambito 
da Comissao de Execucao do Programa, que se encarre
gara de definir o conjunto de produtos alimentrcios cujo 
abastecimento interno podera ser complementado pela 
producao do outro pars, bern como propor os mecanis
mos que o garantam. 

3. lncumbir ao mencionado Grupo a tarefa de examinar 
e propor urn esquema gradual de harmonizacao de polr
ticas que incidam, no Brasil e na Argentina, sobre a 
producao, armazenagem, transporte e distribuicao dos 
produtos alimentrcios escolhidos. 0 Grupo de Trabalho 
supervisionara, igualmente, a execucao do esquema pro
posto. 

4. 0 referido Grupo de Trabalho devera constituir-se 
antes de 30 de setembro de 1986, e apresentar seu pri
meiro relat6rio a Comissao antes de 31 de dezembro do 
corrente ano. 

Roberto de Abreu Sodrll 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO OUATRO/ 
EXPANSAO DO COMe RCIO 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

o objetivo central e prioritario de estimular vigorosamente 
a expansiio do intercAmbio e seu equilrbrio dinamico, pro
gressivo, quantitativa e qualitativo, por grande& setores e 
por segmentos; 

100 

que esta expansao depende da vontade polftica dos Gover
nos e da iniciativa dos agentes economicos privados; 

que o processo de integracao e cooperaciio !'COnomica re
quer a harmonizacao de polrticas de com6rcio exterior do 
Brasil e da Argentina frente a terceiros parses; 

que ll conveniente atualizar e renegociar os compromissos 
mutuamente assumidos no ambito da A LAD I, adequando
os as realidades produtivas atuais dos dois parses, a de
manda dos mercados e as situac5es emergentes das mu
dancas tecnol6gicas; 

a necessidade de estabelecer mecanismos que estimulem· 
progressive e firmemente a integracao intra-setorial entre 
as economies brasileira e argentina; 

DECIDEM: 

1. Realizer negociacoes econiimicas e comerciais tenden
tes a obter a expansao gradual e sustentada do interciim
bio recfproco, buscando igualmente uma ampla comple
mentacao produtiva. 

2. Estabelecer que a expansao do comllrcio se fara de 
forma dinamicamente equilibrada, para o que se realiza, 
ra urn acompanhamento efetivo do interciimbio, adotan
do-se os mecanismos que resultem mais adequados para 
estimular principalmente a exportacao de produtos origi
narios do pars deficitario. 

3. lniciar em Montevid6u, na sede da A LAD I, a partir de 
4 de agosto pr6ximo, a renegociacao do Acordo de Al
cance Parcial n<? 1, conforme os termos de referencia 
acordados em 10 de julho passado fAnexo I), o que 
deverll estar conclurda, no mais tardar, em 31 de outubro 
de 1986. 

Roberto de Abreu Sodrll 

Dante Caputo 

ANEXO I AO PROTOCOLO N9 4 

CRITERIOS PARA A RENEGOCIACAO DO ACORDO 
DE ALCANCE PARCIAL N9 1 

Os termos de referenda para a renegociaciio do Acordo de 

Alcance Parcial n<? 1 -do qual serao exclufdos os produ
tos inclu rdos na lista co mum do Proto colo n<? 1, sobre 
Bans de Capital - serA"o os seguintes: 

a) No que se refere as normas que reger§o o futuro Acor
do, utilizar-se-llo as que foram aprovadas nas negociac5es 
do mls de maio de 1984, estabelecendo-se uma vigincia 
de seis enos para o novo Acordo, prazo que podera ser 
prorrogado mediante acordo dos parses signatarios. 

b) A renegociacao do AAP n\l 1 tara como base a totali
dade dos produtos nele compreendidos, mais os novos 
produtos que se convenha em negociar. 
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c) Os produtos que, nos ultimos quatro anos, tenham um 
com~rcio m~io inferior a US$ 10 mil (dez mil d61ares 
dos Estados Unidos da Am~rica) ou que nao ten ham gera· 
do com~rcio, serao ana1isados de acordo com o interesse 
de cada pafs, com vistas a decidir-se sobre sua permanen
cia no Acordo. 

d) As listas de produtos que as Partes desejem retirar de
vern reduzir-se ao mfnimo. lncluem-se neste conceito os 
produtos declarados sensfveis. Para estes produtos, procu
rar-se-ao solucoes negociadas que atendam aos interesses 
dos dois pafses. 

e) Para os produtos nao-sensfveis que permanecam no 
Acordo, nao se deverao diminuir as preferencias existen
tes. Em caso contrario, devera negociar-se a concessao de 
uma compensaciio adequada para a Parte afetada. 

Para as produtos sem margem de preferilncia, cuja alf
quota alfandegaria para terceiros pafses seja diferente de 
zero, negociar-se-a uma preferilncia percentual. 

f) As Partes poderiio apresentar listas especfficas de pro
dutos que desejem negociar. 

g) Tender-se-a a nao duplicar a negociaciio de um mesmo 
produto em diferentes instrumentos entre as dais pafses, 
situaciio que dificulta a avaliaciio dos acordos eo seu ma
nejo operacional pelos setores oficiais e privados. 

h) Conforme as compromissos assumidos no mils de abril 
de 1984, as produtos que se negociem niio deveriio estar 
sujeitos a aplicaciio de restricoes nao-tarifarias, nem de 
gravames adicionais de efeitos equivalentes a um direito 
aduaneiro au outros similares. Niio obstante, no caso de, 
par razoes excepcionais, dever manter-sa alguma restriciio 
desse tipo, deven~ assumir-se um compromisso para sua 
reduciio gradual mediante negociaciio. Da mesma forma, 
em nenhum caso poder-se-ao impor novas restricoes, OL 

incrementar as existentes. 

i) No mais tardar em 31 de agosto de 1986, definir-se-iio 
e se renegociariio as produtos a que se refere a al fnea c, 
acima, e antes de 30 de setembro renegociar-se-iio as pro
dutos sensfveis de ambos pafses. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO CINCO/ 
EMPRESAS BINACIONAIS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

II 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

o objetivo prioritario de promover a complementacao .a 
integracao ao nfvel de empresas para assegurar o exito do 
Programa de lntegraciio e Cooperacao Economica entre o 
Brasi I e a Argentina; 

que o processo de integracao economica entre os dois 
pafses deve promover com firmeza o fortalecimento do 
capital nacional; 

a necessidade de estabelecer mecanismos especificos para 
pro mover estes fins; 

DECIDEM: 

1. Criar condicoes favoraveis a constituicao de empresas 
binacionais. 

2. Estabelecer, para tanto, no ambito da Comissao de. 
Execucao do Programs, um Grupo de Trabalho para ela· 
borar o projeto de Estatuto de Empresas Binacionais que 
contemple a vontade de associacao de pessoas jurfdicas de 
capital nacional dos dois pafses. 

3. 0 referido Grupo de Trabalho devera constituir-se 
antes de 30 de setembro de 1986, e apresentar seu relat6· 
rio a Comissao antes de 30 de novembro do corrente ana. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NUMERO SEIS/ 
ASSUNTOS FINANCEIROS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

a necessidade de viabilizar relacoes comerciais mais amplas 
entre os dois pafses. em bases equilibradas; 

a necessidade de melhorar a liquidez do sistema de com
pensacoes do Convilnio de Crllditos Recfprocos entre o 
Brasil e a Argentina; 

a necessidade de atenuar os possfveis desequilfbrios do 
setor especffico de bens de capital; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer que o Banco Central do Brasil eo Banco 
Central da Republica Argentina ajustariio as condicoes 
tllcnicas e operativas que tornem mais eficiente aquele sis
tema, atravlls da criacao de um mecenismos de financia
mento recfproco para os saldos deveclores registrados nas 
compensacc5es quadrimestrais. 
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2. Estabelecer, atravlis dos Bancos Centrais respectivos, 
urn esquema financeiro adicional que sen~ acionado no 
momento em que ocorrer urn desequilfbrio no intercam
bio dos produtos da lista comum na lirea de bens de capi
tal, na forma indicada no Protocolo n9 1, parligrafo 9, 
alfnea A, b). 

3. Determiner, nesse sentido, que os Bancos Centrais dos 
dois parses abrirao linhas de crt!dito contingents, cujos 
termos e condicoes serio objeto de urn ajuste interbancli
rio especffico, destinadas a financiar a parcela a vista das 
exportacoes do pafs deficitlirio e/ou das importacoes do 
pars superavitlirio, necesslirias para cobrir o desequilfbrio 
existente. 

Roberto de Abreu Sodri 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO SETE/ 
FUNDO DE INVESTIMENTOS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

a necessidade de fortalecer o processo de cooperacio e in
tegraciio no contexto do crescimento economico em 
ambos pafses; 

a necessidade de fomentar o processo de acumulac§o em 
empreendimentos binacionais; 

a necessidade de garantir a alocacao de recursos que esti· 
mule o crescimento equilibrado do comercio, especial
mente de bens de capital e de outros setores que se incor
porem ao Programa de lntegracao e Cooperaciio Econo
mica; 

a importancia do financiamento de mt!dio e Iongo prazo 
para estimular o processo de integracao economica; 

DECIDEM: 

1. Criar o Fundo de lnvestimentos para a promocao do 
crescimento economico, privilegiando-se o setor de bens 
de capital e os que, no futuro, venham a integrar-se ao 
Programa de lntegraciio e Cooperacao Economica, segun
do os mecanismos previstos, e de acordo com as seguintes 
caracterr sticas: 

a) 0 financiamento de projetos destinados a desenvolver 
a producio, por meio de crt!ditos a medio e Iongo pra
zo, serli concedido prioritariamente a empresas bina
cionais, de capital nacional, constitu rdas de acordo 
como estabelecido no Protocolo n9 5; 
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b) o Fundo poderli, inclusive, participar como s6cio 
minoritlirio nas empresas binacionais; 

c) o capital inicial do Fundo sen! equivaleme a US$ 200 
milh5es (duzentos milhoes de d61ares nos Estados Urii· 
dos da Amtirica), subscrito em partes iguais por ambos 
parses em suas respectivas moedas; 

d) a captaciio de recursos far-se-6 nos mercados de capi
tais do Brasil e da Argentina, e nos mercados interna
cionais, bern como atraves das instituicoes financeiras 
internacionais, em todos os casos com a garantia de 
ambos Governos. 

2. Estabelecer que, no caso de o intercambio comercial 
de bens de capital apresentar desequilfbrio superior a 20% 
(vinte por cento) do valor de referencia mencionado no 
Protocolo n9 1, parligrafo 9, alfnea B, os dois Governos 
ficam comprometidos a integralizar, ou aumentar, o capi
tal do Fundo em partes iguais, em urn valor adicional igual 
ao montante do desequilfbrio registrado. Este incremen
to dos recursos do Fundo servira para financiar investi· 
mentos localizados no pars deficitlirio que tendam a me
lhorar sua capacidade produtiva e exportadora. 

3. Mecanismos similares aos referidos no par{lgrafo 2 se
rio estabelecidos para situacoes do mesmo tipo que se 
produzam com novos setores que venham a incorporar-se 
ao Programa de llitegracao e Cooperacao Economica 

4. Antes de 30 de novembro de 1986, o Ministerio da 
Fazenda da Republica Federativa do Brasil eo Ministerio 
da Economia da Republica Argentina definiriio a consti· 
tuicao, estrutura organizacional e condiooes de funciona 
mento do Fundo de lnvestimentos. 

Roberto de Abreu Sodre 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO OITO/ 
ENERGIA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

a necessidade de melhor aproveitamento na exploraciio e 
no uso dos recursos natura is dos do is parses; 

a importancia estratligica de garantir a regularidade do 
abastecimento energlitico para o desenvolvimento econ6-
mico; 

que a cooperaciio em materia energetica e urn dos fatores 
fundamentais na integra~ brasileiro-argentina; 
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o interesse comum do Brasil e da Argentina no aproveita
mento dos seus recursos h(dricos compartilhados; 

DECIDEM: 

1. Determinar que as autoridades competentes de ambos 
pafses concluam, antes de 31 de dezembro de 1986, os 
estudos t6cnicos relativos ao fornecimento, pela Argenti· 
na, de gas natural ao Brasil, com o objetivo de permitir a 
adot;:iio das decisdes pol rticas correspondentes. 

2. Determinar que as autoridades competentes de ambos 
parses analisem as possibilidades de participat;:iio conjunta 
nos programas de prospect;:iio e posterior explorat;:iio 
petrolrfera em territ6rio argentino, incluindo-se inter
cambia bilateral tecnol6gico no setor, bern como o incre
mento do intercambio de produtos petroqurmicos e de 
derivados do petr61eo. 

3. Assegurar a conclusiio do projeto basico do aproveita
mento hidreletrico binacional de Garabi antes do final do 
corrente ano, assim como recomendar a elaborat;:iio de urn 
cronograma de trabalho que permita cumprir as etapas 
subseqiientes dD projeto, nos termos do Tratado de 17 
de maio de 1980. 

4. Destacar o avant;:o das negociat;:oes tendentes a con
cretizar os instrumentos necessarios para a execut;:iio do 
aproveitamento hidreletrico de Pichi-Picun-Leufu, com o 
objetivo de iniciar as obras no manor prazo possrvel du
rante o a no de 1987. 

5. Reafirmar a importancia das interconexoes eletricas 
existentes e sublinhar a necessidade de impulsionar novas 
obras de interconexiio que permitam urn melhor aprovei
tamento dos seus recursos energeticos. 

6. Apoiar o fortalecimento da Organizat;:iio Latina-ame
ricana de Energia ·(OLADE). atrav6s de uma participat;:iio 
ativa de ambos parses. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NUMERO NOVE/ 
BIOTECNOLOGIA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

8 

0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO: 

a importincia estrategica da pesquisa cientrfico-tecnol6-

gica na area de biotecnologia; 

a necessidade do aperfeit;:oamento dos recursos humanos e 
cient(ficos dos dois parses no setor; 

o volume dos investimentos necessarios para alcant;:ar uma 
escala adequada de pesquisa, e a redut;:iio de custos que se 
lograra pela coordenac§o e realizat;:io conjunta de ativida
des de pesquisa; 

DECIDEM: 

1. Estebelecar o Centro ·Brasileiro-Argentino de Biotec
nologia. 

2. Determinar que o referido Centro seja integrado por 
dois P61os Geradores de Conhecimento, inicialmente atra
ves da ampliat;:io dos nucleos de pesquisa ja existentes. 

3. Estabelecar urn Grupo de Trabalho que devera realizar 
sua primeira reuniio no transcurso do m~s de setembro 
pr6ximo, com finalidade de redigir os documentos neces
sllrios para o pleno ·funcionamento do mencionado Cen
tro, que dever!fo ser apresentados a Comissao de Execu
t;:iio do Programa no curso do corrente ano. 

4. Determinar que o Grupo de Trabalho observe os 
seguintes criterios para a elaborat;:iio desses documentos: 

a) Fixar, para cada P61o, Nucleos de Pesquisa em relat;:iio 
com o numero de projetos conjuntos que se decidir 
desenvolver; 

b) Que a atividade dentro de cada P61o esteja orientada 
a apoiar projetos de desenvolvimento e aplicat;:iio bio
tecnol6gica, promovendo a integrat;:iio entre "Univer
sidades/1 nstitutos Oficiais" e "Empresas", com o 
objetivo final de produzir bens e servit;:os comerciali
zllveis. 

c) Que a diret;:iio do Centro seja exercida por urn pesqui
sador brasileiro ou por urn argentino, de forma alter
nada, atraves de urn sistema de rotat;:iio bienal, deven
do contar com a assessoria de urn Comite integrado, 
em igual numero, por cientistas dos dois parses, que 
podenr. propor projetos e participara da avaliat;:iio dos 
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento adotados 

palo Centro; 

d) Ambos Governos contribuinio, em partes iguais, para 
o financiamento dos Programas de Pesquisa. 

e) Cada Governo realizara investimentos necessaries para 
implementar a infra-estrutura dos seus respectivos 

P61os. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO DEZ/ 
ESTUDOS ECONOMICOS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

8 

103 
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0 Governo da Republica Argentina, 

CONSIDERANDO a importancia do conhecimento reef· 
proco das economies brasileira e argentina para facilitar o 
estudo das medidas QUe tend am a harmoniz~§o das polf· 
ticas economicas dos dois pafses, assim como para per
mitir o melhor aproveitamento, pela iniciativa privada, 
das oportunidades economicas aue surgirao em co'nse
qii4ncia ao processo de integrac;;ao considerado; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer, no ambito do Programa de lntegrac;;iio e 
Cooperac;;iio Economics, o Centro Brasil-Argentina de 
Altos Estudos Economicos. 

2. Determiner que, anualmente, o Centro selecionara pro
fissionais brasileiros e argentinas para que realizem pes
quisa sobre temas relatives a economia do outro pals, 
conforme o caso, no contexto e no escopo do processo de 
integrac;;ao. 

3. Determinar que cada Governo contribuira com urn 
montante anual equivalente a US$ 200 mil (duzentos mil 
d61ares dos Estados Unidos da America) para cobrir o 
total das despesas deste projeto. 

4. Determinar que urn Grupo de Trabalho redija o Esta· 
tuto do Centro Brasil-Argentina de Altos Estudos Econo
micos. 

5. 0 referido Grupo de Trabalho devera constituir-se 
antes de 30 de setembro de 1986, e apresentar o projeto 
de Estatuto a Comissao de Execut;:iio do Programa antes 
de 30 de novembro de 1986. 

Roberto de Abreu Sodre 

Dante Caputo 

PROTOCOLO NOMERO ONZE/INFORMA~AO 
IMEDIATA E ASSISTENCIA RECIPROCA EM 
CASO DE ACIDENTES NUCLEARES E 
EMERGENCIAS RADIOL6GICAS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

VISTO o Acordo de Cooperac;;ao para o Desenvolvimento 
e a Aplicac;;ao dos Usos Pacfficos da Energia Nuclear, cele· 
brado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980, bern como 
a Declarac;;§o Conjunta sobre Polftica Nuclear, assinada em 
Foz do lgu~u. a 30 de novembro de 1985; 

TEN DO em conta o uso nos dois parses de radiois6topos e 
outras fontes de radiat;:iio ionizante na medicina, na agri
cultura, na industria e a gerac;;ao de energia nucleoe16trica; 
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EMPENHADOS em adotar amplas medidas para garantir o 
mais alto grau de seguranc;;a nesses atividades; 

CONSCIENTES de que estas medidas de seguranc;;a sio 
concebidas para reduzir as probabilidades de acidentes nu· 
cleares e emergencias radiol6gicas e, igualmente, para miti· 
gar suas consequencias; 

CONVICTOS da conveni6ncia da criac;;ao de uma sistema· 
tica de pronta notificac;;ao de eventuais acidentes nucleares 
e emerg6ncias radiol6gicas; 

CONVENCIDOS das vantagens de uma estreita coopera· 
c;;fo entre os dois parses que facilite, quando solicitada, a 
prestac;;ao de assistencia mutua na eventualidade de 
acidentes nucleares ou emerg6ncias radiol6gicas; 

DECIDEM: 

1. Cooperar, inclusive atraves do intercambio de infor· 
m~6es tecnicas, visando ao estabelecimento de medidas e 
procedimentos que contribuam para prevenir ou mitigar 
os danos que possam resultar de urn eventual acidente nu· 
clear ou emergencia radiol6gica. 

2. Envidar esforc;;os com vistas a implantar urn sistema 
de pronta informac;;ao mutua no caso de acidentes nuclea
res ou emergencias radiol6gicas em seus respectivos terri· 
t6rios. 

3. Estabelecer que cada Parte podera, a seu cr1terio, soli· 
citar a outra Parte a prestac;;ao de assistencia no caso de 
urn acidente nuclear ou de emerg6ncia radiol6gica em seu 
territ6rio. A Parte que receber a solicitac;;ao de tal assisten· 
cia se esforc;;ara para presta-la o mais rapido possfvel e na 
medida de sua capacidade. 

4. Determinar que o controle, a coorden~ao e a supervi· 
sao gerais da assistencia competirao a Parte que a houver 
solicitado. 

5. Designar, como entidades coordenadoras e executoras 
do presente Protocolo, por parte da Republica Federativa 
do Brasil, a Comissao Nacional de Energia Nuclear e, por 
parte da Republica Argentina, a Comissio Nacional de 
Energia Atomica. 

6. Determlnar que as entidades acima mencionadas es
tabelecerao antes de 30 de janeiro de 1987, os procedi· 
mentos necessaries a execuc;;ao do presente Protocolo. 

Roberto de Abreu Sodre 

Dante Caputo 

PROTOCOLO N0MERO DOZE/COOPERA~AO 
AERONAUTICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 
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0 Governo da Republica Argentina 

CONSIDERANDO: 

1. o Convenio firmado pelo Ministerio da Defesa da Re
publica Argentina e a Empresa "EMBRAER ", da Republi
ca Federativa do Brasil, em 17 de janeiro de 1986; 

2. a importancia de desenvolver urna coopera~iio tecnica, 
industrial e comercial que conduza a maxima complemen
ta~o possfvel entre as industrias aeronauticas dos dais 
pafses para atender as necessidades de material aeronauti
co, niio s6 em seus respectivos mercados internes, mas 
principalmente no mercado internacional~ 

3. a amplitude dos Acordos ja celebrados e a celebrar eo 
Iongo perfodo de vigencia por eles previsto. 

DECIDEM: 

1. Concretizar, com brevidade possfvel, as a~5es que con
duzam a fabrica~iio de partes de avi5es brasileiros na 
"Area Material Cordoba". 

2. Estudar e definir a poss(vel utiliza~iio, pelas respecti
vas For~as Aereas, de aero naves fabricadas pelas lndustrias 
brasileira e argentina, dentro de uma adequada coopera
~iio industrial e integra~iio harmonica, condicionadas aos 
interesses peculia res a cada uma delas. 

3. Criar urn Grupe de Trabalho conjunto destinado ao es
tudo, assessoramento e acompanhamento do intercambio 
brasileiro-argentino no setor da industria aeroespacial, sob 
a supervisiio de ambas For~as Atheas. 

Roberto de Abreu Sodr6 

Dante Caputo* 

brasil e equador assinam 
dois ajustes complementares 

Ajustes Complementares ao Acordo Basico de 
Cooperac§o Tecnica entre o Brasil eo Equador 
para coopera~A'o no campo dos correios e no 
campo da desburocratiza~io, assinados, em 
Quito, em 4 de agosto de 1986, palo Ministro de 
Estado das Rel~oes Exteriores, Roberto de Abreu 
Sod(6, e palo Chanceler equatoriano, Edar Teran. 

AJUTES SOBRE COOPERACAO 
NO CAMPO DOS CORREIOS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Equador, 
(doravante denominados "Partes Contratantes") 

Em conformidade com os princfpios enunciados no Acor
do Basico de Coopera~iio Tecnica, conclufdo, em Brasflia, 
a 9 de feverairo de 1982, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes concordam em estabelecer urn me
canisme de colabora~io no campo dos Correios. 

ARTIGO II 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa, 
como autoridade responsavel pela execu~ao do presente 
Ajuste, o Ministerio das Comunica~oes, e o Governo da 
Republica do Equador designa, com a mesma finalidade, 
o Ministerio de Obras Publicas. 

ARTIGO Ill 

A colabora~iio mencionada no Artigo I se desenvolvera 
em areas afins de competencia das Autoridades mencio
Radas no Artigo II, mediante o intercambio de experien
cias e/ou de presta~ao de servi~os tecnicos. 

ARTIGO IV 

1. 0 l\!linisterio das Comunica~oes do Brasil designara 
oportunamente, por via diplomatica, as entidades ells quais 
confiara a execu~ao dos projetos e/ou programas. 

2. 0 Ministerio de Obras Publicas do Equador designa 
a Emprasa Nacional de Correios como a entidade equa
toriana responsavel pela execu~iio dos projetos e/ou pro
gramas desenvolvidos no ambito do presente Ajuste, sujei
tos as normas legais vigentes no pafs. 

3. As entidades as quais seja confiada a execu~ao de ati
vidades de coopera~iio tecnica forneceriio pessoal qualifi
cado necessaria para a realiza~iio dos programas especf
ficos. 

4. Os organismos que recebam a coopera~ao que se preve 
no presente Ajuste forneceriio, em oontrapartida, o 
pessoal qualificado necessaria para o cumprimento dos 
programas especfficos. 

ARTIGOV 

1. No ambito dos objetivos assinalados no presente Ajus
te Complementar, a coopera~ao prevista podera ocorrer 
atrav6s do envio de missoes de especialistas e da realiza~ 
de curses e/ou da pratica de especializa~ao. de modo a co
brir, entre outras, as seguintes areas: 

• Na pagina 133, se~iio Mensagens, os textos das mensagens do Presidente Jose Sarney ao Presidente Raul Alfonsin ao 
ingressar e ao deixar o espaco aereo argentino. 
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a) estrutura administrative; 

b) fornecimento de documentacao tacnica; e 

c) formacil'o de pessoal. 

2. Os servicos tacnicos previstos no Artigo Ill poderil'o 
cobrir, entre outras, as seguintes {lreas: 

a) estudos tacnicos para implantacil'o de novos servicos 
postais ou melhoria dos servicos jll prestados; 

b) planejamento empresarial; 

c) pianos bllsicos para os servicos postais; e 

d) estruturacao de programas e/ou de entidade de forma
cil'o de recursos humanos em servicos postais. 

3. Estes llreas poderiio ser ampliadas ou reduzidas de co
mum acordo entre as Partes, mediante troca de notas di
plomaticas. 

ARTIGOVI 

1. 0 Ministllrio das Comunicacoes do Brasil eo Ministll
rio de Obras Publicas do Equador, atravlls das entidades 
mencionadas no Artigo IV, estabeleceriio um Programa de 
Trabalho que definira as modalidades e as areas especlfi
cas de cooperacao referidas no Artigo V. 

2. Este Programa de Trabalho devers ser revisto anual
mente pelas autoridades responsaveis pela execucao do 
presente Ajuste mencionados no Artigo II e encaminhado 
por via diplomatica. 

3. Os gastos derivados do envio de missoes, de viagens 
internacionais e nacionais, do interciimbio de especialis
tas e tllcnicos, da prestaciio de servicos, do fornecimento 
de material e de equipamentos especializados, de diarias, 
salarios e benetrcios sociais, bern como de assistencia mll
dica e hospitalar, seriio repartidos entre as Autoridades 
mencionadas no Artigo II. A forma de reparticiio sera 
objeto de um Plano de Operacoes, o qual sera estabelecido 
entre as Partes Contratantes, por via diplomatica, para 
cada programa especlfico. 

4. 0 Plano de Operacoes mencionado no paragrafo 3 do 
presente Artigo conterll as condicoes e os termos de refe
rencia dos projetos e/ou programas estabelecidos em con
formidade com o presente Ajuste, e serll previamente con
siderado e aprovado pelo Comite Nacional de Cooperacil'o 
Tocnica do Equador. 

ARTIGOVII 

As entidades mencionactas no Artivo IV, responsaveis pela 
execuc§o dos programas e/ou projetos acordados entre as 
Partes, elaboraril'o relat6rios anuais que reflitam o estado 
de progresso do Programa de Trabalho e os apresentarao, 
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por via diplomatica, as respectivas autoridactes respons&
veis pela execucil'o do presente Ajuste, em conformidade 
com as disposicoes vigentes em cacta pals. 

ARTIGOVIII 

As entidades a que pertencam os especialistas em missiio 
assumir§o a responsabilidade civil, e·xceto em casos ill
citos, por danos que possam resultar de atos praticados 
palos referidos funcionarios. 

Feito na Cidade de Quito, aos 04 dias do mis de agosto 
de 1986, em dois exemplares originais, nas llnguas portu
guese e espanhola, sendo ambos os textos igualmente au
tenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica do Equador 
Edgar Terlln 

Ajustes Complementares ao Acordo Basico de 
Cooperac§o Tllcnica entre o Brasil eo Equador, 
para cooperac§o no campo dos correios e no 
campo da desburocratizacao, assinados, em Quito, 
em 4 de agosto de 1986, pelo Ministro de Estado 
das Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodrll, 
e pelo Chanceler equatoriano, Edgar Terlln. 

AJUSTE SOBRE COOPERACAO NO 
CAMPO DA DESBUROCRATIZACAO 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Equador, 

De conformidade com os princlpios enunciados no Acor
do Basico de Cooperaciio Tllcnica, concluldo em 9 de fe
vereiro de 1982, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes concordam em estabelecer um me
canismo de cooperacil'o no campo da desburocratizacao. 
pelo qual o Governo da Republica Federative do Brasil 
colocarll a disposiciio do Governo da Republica do Equa
dor a experiencia adquirida, ao Iongo dos ultimos anos 
atravlls do Programs Nacional de Desburocratizaclfo. 

ARTIGO II 

0 Governo da Republica Federative do Brasil designs, 
como autoridade responsavel pala execucil'o do presente 
Ajuste, a Secretaria Executive do Programa Nacional de 
Desburocratizacao e o Governo da Republica do Equa· 
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dor designa, com a mesma qualidade, a Vice-Presid4ncia 
da Republica, atravl!s da Comissao Coordenadora do 
Programa Nacional de Oesburocratizacao. 

ARTIGO Ill 

A coopera~ao mencionada no Artigo I se desenvolvera 
em areas afins de compet4ncia das autoridades menciona
das no Artigo II, mediante o intercambio de experi~ncia 
e/ou a presta~ao de servi~os tl!cnicos. 

ARTIGO IV 

1. As entidades as quais for confiada, pela autoridade 
responsavel pela execu~ao do presente Ajuste, a imple
mentacao de atividades de coopera~iio ~cnica, forneceriio 
o pessoal qualificado necessaria para a realizaciio dos pro
gramas especfficos. 

2. As entidades que receberem a coopera~o prevista 
neste Ajuste proporcionariio o pessoal qualificado neces
saria para o cumprimento dos programas especfficos. 

ARTIGOV 

A coopera~iio prevista no presente Ajuste podera ser con
cretizada por meio do intercambio de funcionarios brasi
leiros e equatorianos, responsaveis pela execu~ao dos pro
gramas equatorianos de desburocratizaciio, cujos princf
pios e ObjetiVOS SBO OS seguintes: 

a) dinamizar a administrac;:iio publica mediante a elimi-· 
nac;:iio, reduc;:iio ou simplifica~iio de tramites e proce
dimentos que complicam desnecessariamente a vida 
dos usuaries de servic;:os publicos e comprometem a 
eficiAncia e a agilidade da mliquina administrativa; 

b) humanizar a administrac;:iio de forma a valorizar o 
papel do servidor publico e outorgar ao usuario sua 
verdadeira condicao de beneficiario de seus services; 

c) colocar em pnltica, plenamente, o princfpio da presun
cao da verdade, que consistem em confiar nas afirma
cl:les dos usuaries do service publico atl! prova em con

trllrio; 

d) dar prioridade, imediatamente, as modificacl:las que 
possam realizar-se por decretos executives, resolu
cl:les, manuais, instruc;:15es ou pela eliminaciio de sim
ples praticas de procedimentos; 

e) buSCar, por meio do Congresso Nacional, as reformas 
legais que permitam alcanc;:ar, de maneira plena, os 
objetivos j!lropostos; colaborar com o Poqer Judiciario, 
quando for solicitado, para fins de desburocratizaciio. 

ARTIGOVI 

1. A Secretaria Executive do Programs Nacional de Oes
burocratizac;:io e a Comissiio Coordenadora do Programa 

Nacional de Desburocratiza~o estabeleceriio um progra
ma de trabalho que definira as modalidades e as areas 
especfficas de coopera~iio. 

2. A Parte equatoriana considers prioritaria, em uma pri
meira etapa, a coopera~iio nas areat de Registro Civil, da 
Alfandega, dos tramites referentes a importaciio e expo,... 
ta~iio. da Previdincia Social e da Habita~iio. 

ARTIGOVII 

Os gastos decorrentes do intercambio de especialistas e 
tl!cnicos com viagens e auxflio financeiro seriio acertados 
em cada caso entre as Partes. A implementac;:iio das ativi
dades previstas no presente Ajuste deveriio, no Brasil, tra
mitar pelo Sistema lnterministerial de Coopera~iio Tl!cni
ca, composto pela SUBIN/SEPLAN e DCOPT/MRE, e no 
Equador pelo Comite Nacional de Coopera~iio Tecnica. 

ARTIGOVIII 

1. 0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assi
natura e tem validade de dois anos, a menos que qualquer 
das Partes notifique a outra de sua inten~iio de denunciil
lo, com antecipac;:iio mfnima de 6 meses da data da expi
ra~o do perfodo de vigencia. 

2. 0 presente Ajuste podera ser objeto de modifica~o 
mediante Troca de Notas. 

Feito em Quito, aos 04 dias do mAs de agosto de 1986, 
em dois originais, nos idiomas portugues e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica do Equador: 
Edgar Terfln 

os acordos entre 
o brasil e o uruguai 

Ata de Cooperac;:ao Economica Brasii-Uruguai, 
assinada, em Brasilia, em 13 de agosto de 1986, 
pelos Presidentes Josa Sarney e Julio Maria 
Sanguinetti. Durante a visita do Presidente 
Uruguaio, os Chanceleres Roberto de Abreu 
Sodre e Enrique Iglesias assinaram, na mesma 
data e no mesmo local, os seguintes atos bilaterais: 
Acordo sobre Carne Bovina; Segundo 
Memorandum de Entendimento relative ao 
Tratado de Cooperac;:iio para o aproveitamento 
dos recursos naturais eo desenvolvimento da 
bacia da Lagoa Mirim e ao Protocolo para 
o aproveitamento dos recursos hfdricos do 
trecho I im ftrofe do rio Jaguariio; Ajustes 
Complementares ao Acordo Basico de 
Cooperac;:iio Cientffica e Tecnica para Coopera~ 
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nos Campos da Tecnologia Ferrovi~ria e do 
Ensino T6cnico e da Form~!o Profissional, da 
Pesquisa Agropecuaria, da Ciencia e da Tecnologia. 

ATA DE COOPERACAO ECONOMICA 

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Presidente da Republica Oriental do Uruguai, 

DECIDIDOS: 

A tornar a vocac§o democr~tica de seus povos uma reali
dade permanente de seu futuro, em um ambiente de paz, 
seguram;;a e desenvolvimento, 

CONSCIENTES: 

De que a amplia~io dos vfnculos econOmicos entre Brasil 
e Uruguai contribuir~ de forma importante para seus 
respectivos processos de desenvolvimento; 

CONVENCIDOS: 

De que a cooperac§o econOmica entre Brasil e Uruguai 
constitui urn novo e firme passo para a integra~iio lati
no-americana, atravl!s do fortalecimento da A LAD I; 

DEClO I DOS: 

A tornar realidade a vontade polftica manifestada em suas 
conversa~15es de Montevid6u, em 14 de agosto de 1985, e 
de Buenos Aires, de 29 de julho de 1986; 

CONSCIENTES: 

De que somente o equilfbrio do conjunto das rela~15es 
econOmicas entre os dois pafses pode tornar duradoura 
e proveitosa a nova etapa de cooperac§o econOmica entre 
Brasil e Uruguai; 

DECIDEM: 

1. Estabelecer novos m6todos para a execu~io do Proto
colo de Expansiio Comercial para torn8-lo urn instrumen
to mais eficaz de integra~io econOmica, atravl!s da elimi
n~!o gradual e flexlvel das barreiras ao com6rcio; (Ane
xo 1) 

2. lncluir no Protocolo de Expansiio Comercial 1.100 
concess15es, duplicando praticamente o numero de itens 
cujo com6rcio ll regido pelo Protocolo, a partir de 1 de 
outubro de 1986; (Anexo II). 

3. Ampliar, de forma permanente, o com6rcio de pro
dutos agropecu~rios, para permitir melhor planifi~§o 
da produ~§o agropecu~ria e maior garantia de suprimen
to, atrav6s do PEC e Acordos especlficos; (Anexo Ill). 

108 

4. Acordar que sejam adotadas as medidas necessaries 
para a amplia~§o do intercambio de servi~s. em especial 
de execu~io de obras de engenharia e cons!,lltoria, no mar
co do conceito de equillbrio da coopera~iio; 

5. Acordar a organizac§o do com6rcio de produtos da 
industria automotora, at6 15 de outubro de 1986, atre
v6s do PEC ou de acordo setorial especlfico; (Anexo IV). 

6. Encomendar a seus Ministros de Rel~15es Exteriores 
e da Fazenda, do Brasil, e Economia e Finan~s do Uru
guai, que tomem todas as medidas necessaria&, inclusive 
no ambito da A LAD I, para que at6 1 de outubro de 1986 
as decis15es desta Ata estejam em pleno vigor. 
Feito em Brasilia, aos 13 dias domes de agosto de 1986, 
em do is exemplares originais, nos idiomas portuguese es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federative do Brasil: 
Jos6 Sarney 

Pelo Governo da Republica Oriental do Uruguai: 
Julio Maria Sanguinetti 

ANEXO:NORMASCOMPLEMENTARES 

NORM AS COMPLEMENT ARES AO ACORDO 
DE COMPLEMENTACAO ECONOMICA N9 2 

AI As preferincias que constam da lista de produtos in
clu fdos no programs de desgrav~§o outorgado pela Repu
blica Federative do Brasil estiio assinadas por c6digos de 
1 a 7. 

As preferencias assinaladas pelos c6digos de 1 a 5 est§o as
sociados a montantes expressos em d61ares que, para 
1986, s§o os seguintes: 

(1) 300.000 
(2) 500.000 
(3) 1.000.000 
(4) 2.500.000 
(5) 5.000.000 

Estes montantes sofrerio as modifi~15es automaticas a 
que se refere o Artigo (C). As preferencias constantes do 
C6digo 6 estio acompanhadas de urn montante expresso 
em unidades de volume flsico ou em valor especlfico. Os 
produtos inclufdos no C6digo 7 niio estiio sujeitos a 
limites de valor ou volume. As autoridades brasileiras po
der§o suspender a aplic~io de uma preferincia assine
lada palos C6digos de 1 a 6 sempre que as exporta¢es 
uruguaias ao amparo do presente Acordo, superem_ n 
montante associado ao C6digo (para as assinaladas de 1 a 
5) ou ao montante expresso em unidades de volume flsi
co ou de valor (C6digo 61. Tal suspensiio s6 ten~ vigor para 
o perlodo restante do ano em quest!o, e dever~ ser noti
ficada oportunamente lis autoridades uruguaias. 0 proce
dimento de suspensio referido acima nio ser~ aplic(lvel 
lis preferincias assinaladas no C6digo 7. 
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0 procedimento de suspensao referido neste Artigo nao 
revoga as disposif;:oes dos Artigos 4 e 7 do Acordo de 
Complement~ao Economica n9 2. 

(B) As preferencias assinaladas com os C6digos de 1 a 5, e 
6 quando estiio associadas a valores expressados em 
d61ares referentes a produtos que ja foram objetos de 
concess6es no ambito do PEC, ate julho de 1986, sujeitas 
a limitat;:6es expressas em medidas de volume Hsico, re
gular-se-iio palo seguinte regime: sam prejufzo dos mon
tantes em d61ares associados aos respectivos C6digos, as 
autoridades brasileiras nao poderiio utilizar o procedi
mento de suspensiio referido no Artigo (A) ate que sejam 
atingidos os volumes Hsicos anteriormente acordados no 
PEC. 

(C) Com o objetivo de manter o valor das concessoes, os 
montantes expressos em d61ares associados as preferencias 
assinaladas palos C6digos de 1 a 5 modificar-se-ao auto
maticamente de acordo como mecanismo que se descreve 
a seguir: em cada ano, se ajustariio os montantes corres
pondentes ao ano anterior na mesma proporcao em que 
tiver variado o fndice de precos ao consumidor dos Esta
dos Unidos da America no ano imediatamente anterior. 

Com vistas a simplificacao, os ajustes serao feitos de for
ma a arredondar os montantes ate os milhares de d61ares 
mais pr6ximos. 

As autoridades da Republica Federative do Brasil adota
riio, com a maior rapidez possfvel, e de qualquer forma, 
antes de 60 dias, a partir da data em que se dispuser da 
informacao sobre a variacao do fndice de precos corres
pondents ao ano anterior, as medidas necessarias a efetiva 
vigencia do ajuste mencionado, notificando, de imediato, 
as autoridades da Republica Oriental do Uruguai. Estas ul
timas poderiio colaborar na obtenciio e processamento da 
in formacao necessaria ao ajuste. 

(D) Com o objetivo de possiiblitar um marco diniimico 
de aproveitamento das concessoes, as preferencias assina
ladas palos C6digos de 1 a 4, serao reclassificadas automa
ticamente no C6digo imediatamente superior, sempre que 
a media trienal do valor das exportacoes uruguais, em seu 
marco, alcance, 90% do montante atual associado a cada 
C6digo. 

As preferencias assinaladas pelo C6digo 5 seriio, em iden
tico caso, reclassificadas automaticamente no C6digo 7. 

As autoridades da Republica Oriental do Uruguai comuni
cariio oportu namente as preferencias que se encontrem 
em cond icoes de reclassificaciio automatica previstas no 
presents artigo, e as autoridades brasileiras, ap6s previa 
verificacao, adotariio as medidas necessaries para a efetiva 
vigencia da reclassiiicacao antes de 60 dias decorridos da 
comunicaciio pela Parte uruguaia. 

No caso das preferencias assinaladas pelo C6digo 6, o me
canisme de reclassificacao operara da seguinte maneira: 
·sempre que a media trienal das exportacoes, em seu 
marco, alcance 90% do montante anual expresso em 
volume Hsico, ou em valor, da preferencia em questao tal 
montante anual sera incrementado automaticamente em 
30% a menos que as partes convenham emestabelecer um 
percentual diferente. 

NORMAS COMPLEMENT ARES AO ACORDO 
DE ALCANCE PARCIAL N9 35 

A utilizacao de quotas de preferencias a produtos uru
guaios outorgados pelo AAP 35 sujeitas a restricoes quan
titativas se regera pel as d isposicoes que a esse respeito 
tenham sido acordadas no Acordo de Complementacao 
Economica n9 2. 

Roberto de Abreu Sodre 

Enrique Iglesias 

ANEXO- SETOR AUTOMOTOR 

A) LIST A DE PRODUTOS SOLICITADOS PELO URUGUAI 

NABALALC 

85.23.2.99 

87.06.0.02 
84.06.8.13 
73.35.0.01 
85.08.0.04 
40.14.0.00 
58.02.1.01 
58.02.1.03 
68.14.0.01 
68.14.0.02 
87.05.0.02 

DENOMINACION DEL PRODUCTO 

Conjunto de cables con terminales para instalaciones electricas de automotores, com
pletos e incompletos. 
Chi cotes. 
Rued as (llantas de automotores) 
Pistones para motores de automotores 
Elasticos en ballesta 
Calentadores termicos para motores; ciclo Diesel 
Arose I los 
Alfombras de lana y nylon para pisos de automotores 
Alfombras de nylon para pisos de automotores 
Guarniciones de fricci6n para frenos 
Guarniciones de fricci6n para embragues. 
Carrocerfas para automotores 
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87.06.0.02 
87.06.0.02 

84.06.8.11 
84.65.0.01 
87.06.01.99 

73.32.0.99 
84.64.0.01 
94.01.1.05 
94.01.8.05 

Conjunto de frenos para autom6viles. Discos, campanhas, cintas y pastillas. 
Conjunto de embrague pare automotores y discos de embrague 
Camisas de cilindro para motores de autornotores 
Retenes 
Partes de carrocerla estampadas en hierro e acero y de resina de poliester reforzados 
en fibra de vidrio. 
Pernos, tirafondos y tornillo para industria automotriz 
Juntas metaloplasticas. 
Asientos especiales para vehlculos 
Partes v piezas identificables para asientos de vehlculos. 

B) LIST A DE PRODUTOS SOLICIT ADOS PELO BRASIL 

NABALALC 

70.09.0.01 
84.06.8.12 
84.06.8.14 
84.06.8.19 
84.06.8.19 
84.06.8.19 
84.06.8.19 
84.10.4.01 
84.11.1.02 
84.62.1.01 
84.62.1.02 
84.62.1.03 
84.62.8.99 
85.08.0.02 
85.08.0.03 
85.08.0.07 
85 .. 08.0.99 
85.09.1.01 
85.09.1.02 
85.09.1.99 
85.15.8.01 
85.20.1.99 
85.21.3.99 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
87.06.0.02 
90.24. 
90.24.1.99 
90.27.0.02 
90.28.1.99 
90.28.1.99 
90.28.4.01 
90.28.9.03 
90.10.1.01 

Roberto de Abreu Sodr6 
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PRODUCTO 

Espejos exteriores con comando interior 
Carburadores 
Aros cromados de pist6n 
Bloques de motor 
Comando de valvulas 
Conjunto de inyecci6n diesel 
Turboalimentadores para motores diesel 
Bombas de gasolina para vehlculos automotores 
Compresores de a ire 6 y 12 v. 
Rodamientos de esferas 
Rodamientos de rodillos 
Rodamientos de agujas 
Agujas para rodamientos 
Bobinas de ignici6n 
Bujlasde incendido 
Dfnamo 
Automatico para motor (encendido) 
F aros p ilotos 
Faros delanteros (semi-6pticos v 6pticos) v traseros, completos 
Sei'laleros 
Antenas 
Lampadas para vehfculos 
Diodos 
Aparatos de aire acondicionado 
Parasoles 
M{lquina levanta cristales, de comando ehktrico. 
Llantas de aleaci6n liviana 
Cajas de direcci6n 
Sector de direcci6n 
Semi-ejos delanteros 
Servofrenos 
Bulbos de temperatura 
I ndicadores: combustible, aceite y temperatura 
Aparatos de taxi metros 
Amperfmetros 
Volt I metros 
Test I metros 
Regulador de voltaje 
Encendedores de cigarrillos para vehlculos automotores 

Enrique Iglesias 
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ACORDO SOBRE CARNE BOVINA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Tendo presente que o Tratado de Amizade, Coopera<:iio e 
Com6rcio, em seu Artigo XI, estabelece que ambos os par
ses poderilo celebrar acordos comerciais de produtos agro
pecuarios destinados a promover a complementa<:ilo das 
produ~oes nacionais e assegurar o acesso aos mercados e 
os abastecimentos respectivos; 

Considerando a conveniencia de estabelecerem mecanis
mos que permitam dotar de urn quadro geral de formali
za~iio, ordenamento e programa~iio as negocia<:oes sobre o 
fornecimento de carnes bovinas da Republica Oriental do 
Uruguai a Republica Federative do Brasil, em regime de 

"draw-back"; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

0 Governo da Republica Federative do Brasil, atrav6s de 
seus 6rgiios competentes, outorgara anualmente uma 
quota de 40 mil toheladas para importa<:iio de carne bovi
na procedente e originaria da Republica Oriental do Uru
guai, em regime de "draw-back", para industrializa<:iio e 
re-exporta~ilo pela industria brasileira. Caso estime 
necessario autorizar a importa~iio de quantidades adicio
nais, face a uma eventual insuficiencia da produ~ do
m6stica, o Governo da Republica Federativa do Brasil 
considerara prioritariamente o interesse da Republica 
Oriental do Uruguai no fornecimento do produto. 

ARTIGO II 

A vigencia da referida quota anual, para os efeitos dos em
barques correspondentes e sua entrada em territ6rio bra
sileiro, estender-se-A de 1 de julho a 30 de novembro de 
cada ano. 

ARTIGO Ill 

Os tipos de carne cobertos pela quota anual referida seriio 
exclusivamente equeles indicados para industrializa<:io, de 
acordo com. a tipifica~o habitual mente e,stabelecida pelo 
Governo da Republica Federative do Brasil para a impor
ta<:lo, em regime de "draw-back", desses produtos proce
dentes da Republica Oriental do Uruguai. 

ARTIGO IV 

A cerne bovina importeda da Republica Oriente! do Uru
guai ao amparo da quota referida deverA provir de esta-

belecimentos de abate aprovados para export~iio para os 
palses da Comunidade Economica Europ6ia e/ou para os 
Estados Unidos da Am6rica. 

ARTIGOV 

As disposi~CSes deste Acordo formalizar-se-iio no ambito 
da Associa~ilo Latina-Americana de lntegr~ao- A LAD I, 
de conformidade como Tratado de Montevid6u - 19BO, 
para o que as Partes tomarilo as providencias necessaries. 

ARTIGOVI 

1. 0 presente Acordo terA vigencia de 1 de janeiro de 
19B7 at6 31 de dezembro de 1991, renovando-se poste
riormente de forma automAtica e sucessiva por perlodos 
anuais, a menos que uma das Partes manifesta, por Nota 
Diplomatica, sua decisao de nao renova-lo, com uma ante
cedencia minima de seis meses da data de sua expira~iio. 

2. 0 presente Acordo poderA ser alterado, por troca de 
Notas diplom;hicas, mediante entendimento entre as 
Partes Contratantes, entrando a altera~iio em vigor na data 
de recebimento da Nota de resposta. 

Feito em Brasilia, aos 13 dias do mes de agosto de 1986, 
em dois exemplares originals, nos idiomas portuguese es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Palo Governo da Republica Federative do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodrll 

Pelo Governo da Republica Oriental do Uruguai: 
Enrique Iglesias 

SEGUNDO MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

CONSIDERANDO: 

a alta prioridade para os do is parses decorrente dos bene
flcios economicos e sociais da execu~o do projeto regio
nal de aproveitamento multiple dos recursos hldricos do 
trecho limltrofe do Rio Jaguariio, na bacia da Lagoa Mi
rim; 

que a realiz~lo do Projeto permitirA resultados signifi
cativos, para ambos os palses, no que se refere a agricul
ture irrigada, produ~ilo de energia, controle de cheias e 
triinsito intemacional de carga; 

que o Projeto se insere em contexte mais amplo dos obje
tivos comuns de desenvolvimento regional, possibilitan
do, entre outros beneflcios, a irriga<:io de cerca de 
100.000 ha e a produ~o de energia da ordem de 45 MW; 
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as etapas ji\ cumpridas do Memorandum de Enteooimen
to relativo ao Tratado de Coopera.;:ao para Aproveitamen
to dos Recursos Naturals e o Desenvolvimento da Bacia 
da Lagoa Mirlm, assinado em Montevid6u, aos 14 dias do 
mes de agosto de 1985, por ocasiao da visita do Presidente 
Jos6 Sarney ao Uruguai; 

que, nesse sentido, a Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia 
ill efetuou a atualiza.;:ao dos custos para a implanta.;:ao do 
Projeto Jaguarao; 

que, no ambito do Tratado da Lagoa Mirim, foram reali· 
zadas a eclusa-dique do canal de Sao Gon.;:alo e o sistema 
de irriga.;:ao do Chasqueiro, no Brasil, e parte das obras de 
irriga.;:ao e controle de inunda.;:l5es no Departamento de 
Rocha, no Uruguai; 

o interesse do Projeto Jaguarao para a integra.;:ao entre os 
do is palses e a necessidade de consolidar os princlpios de 
boa-vizinhan.;:a e estreita coopera.;:ao que orientam suas 
rela.;:l5es reclprocas: 

RESOLVEM: 

1. Reiterar a decisao de desenvolverem esfor.;:os especiais 
para iniciar a etapa executive, no menor prazo posslvel, 
das obras de aproveitamento multiplo dos recursos hldri· 
cos do trecho limitrofe do Rio Jaguarao. 

2. Autorizar, logo que se completem os estudos de viabi
lidade economica necess;kios, que os 6rgaos competen· 
tes dos dois palses, respeitadas as respectivas legisla.;:oes, 
iniciem negocia.;:oes junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento visando a implementa.;:ao da primeira 
etapa do Projeto Jaguarao (Talavera), atualmente estima
da em aproximadamente US$ 55 milhOes. 

3. Adotar todas as demais providencias necessi\rias para 
a execu.;:Bo do Projeto, de acordo com o cronograma f(. 
sico-financeiro que venha a ser aprovado pelos dois Go
vernos. 

Este Memorandum entrarll em vigor na data de sua assi
natura. 

Feito em Brasilia, aos 13 dias do mils de agosto de 1986, 
em dois exemplares originals, em portugues e espanhol, 
ambos os textos igualmente autenticos. 

Palo Governo da Republica Federative do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodrll 

Palo Governo da Republica Oriental do Uruguai: 
Enrique Iglesias 

AJUSTE COMPLEMENTAR PARA 
COOPE RACAO NO CAMPO DA 
TECNOLOGIA FERROVIARIA 

0 Governo de Republica Federative do Brasil 
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e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Reconhecendo a importilncia da coopera.;:ao entre os dois 
palses no campo da tecnologia ferrovillria, 

Considerando as atribui.;:oes estatutllrias, por parte do Bra· 
sil, do lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas do Estedo de 
Sao Paulo S/A - IPT -, e, por parte do Uruguai, da 
Administraci6n de Ferrocarriles del Estado- AFE, 

De conformidade com o disposto no parflgrafo 2, do Arti· 
go I, do Acordo Bllsico de Coopera.;:ao Cientffica e Tlic
nica entre o Governo da Republica Federative do Brasil e 
o Governo da Republica Oriental do Uruguai, firmado em 
13 de junho de 1975, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

0 Governo Brasileiro designa como institui.;:ao responsi\vel 
pela execu.;:ao do presente Ajuste o lnstituto de Pesquisas 
Tecnol6gicas do Estado de Sao Paulo S/A (doravante 
denominado "IPT"), eo Governo uruguaio designa, com 
a mesma finalidade, a Administraci6n de Ferrocarriles del 
Estado (doravante denominada "AFE"). 

ARTIGO II 

0 objetivo do presente Ajuste 6 ode estabelecer vlnculos 
_de coopera.;:Bo tlicnica entre o IPT e a AFE, com vistas 
ao refor.;:o de suas capacidades tecnol6gicas e a aplica.;:io 
dessas capacidades ao desenvolvimento imdustrial e s6cio
econ6mico dos dois palses. 

ARTIGO Ill 

A coopera.;:ao t6cnica entre o IPT e a AFE se faFa, pre
ferencialmente, das seguintes formes: 

a) I ntercambio de informa.;:Bo tecnol6gica industrial de
senvolvida por cada uma das duas institui.;:Clils responsll
veis, ou de livre disponibilidede nos do is pafses; 

b) lntercambio de tlicnicos (pesquisadores ou profissio
nais); 

c) Participa.;:io e organiza.;:Bo de conferAncias, cursos, ci
clos de capacita.;:Bo, treinamento, e outros eventos simila
res de carliter tknico a de interesse mutua; 

d) Programa.;:Bo, execu.;:io e aplica.;:io conjunta de proje
tos tecnol6gicos, incluindo a posslvel participacio tlicni
co-econ6mice de empresas do setor produtivo industrial;· 

e) Particlpll(:io na execu.;:io de Prograrnas de Pesquisa jil 
iniciados; 

f) Promo.;lo de servi.;:os tlicnicos institucionais de inta
raae para a industria. 
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ARTIVO IV 

1. As instituit;l5es respqndlleis acordarao anualmente o 
Programa de Atividades a ser desenvolvido de forma con· 
junta, nos temas de interesse comum e conforme as condi· 
1;(5es que se estabelet;am; 

2. As instituir;l5es responsaveis putorgario facilidades mu· 
tuas para o uso de locals, instalat;l5es e equipamentos que 
permitam a ampliat;ilo das atividades programadas, 

3. As 6rees e temas de interesse comum, assim como as 
at;l5es conjuntas e programas, serao avaliados e aprovados 
durante os noventa dias-calendc\rio antariores ao inlcio do 
perlodo anual de atividades; 

4. Durante o perlodo anual de atividades poderilo efe· 
tuar-se reprogramat;l5es trimestrais, de acordo com os pro· 
gressos de execu~;ilo e com pr6vio acordo das Partes; 

5. Os t6cnicos de ambas instituicCles responsaveis, quando 
em missao de servico, continuarao a pertencer a sua insti· 
tuicao de origem. Serao responsc\veis, por6m, perante a 
instituicao responsavel que os recebe, pelo cumprimento 
de sua tarefa, nao podendo dedicar·se a outra atividade 
que nao a da miss§o acordada, salvo quando disponha 
de autorizat;ao expressa de ambas instituicCles responsa· 
veis. 

6. No que se refere ao intercambio de t6cnicos, a designa· 
cao poderfl ser feita por sugestao, tanto da instituiciio res
ponsflvel que os recebe quanto da que os envia. Em ambos 
os casos, o escopo, a duracao, e outros detalhes do progra· 
ma de visitas sera"o definidos previamente, de comum 
acordo entre as Partes; 

7. As instituicCles responsflveis estabelecerao um inter· 
cambio permanente e direto de informat;Cles sobre OS prO· 
gramas, progressos, m~todos e t~cn icas que se desenvol· 
vam em seus palses, nas flreas de acao programadas. 

ARTIGOV 

1. Os gastos de passagens a~reas para o deslocamento dos 
t6cnicos das instituicoes responsflveis, de seu pals-sede ao 
Iugar de destino, e de retorno, serao cobertos por entida· 
des de seu pals de origem; 

2. Uma entidade do pals receptor proporcionarfl ao t6c· 
nico em missa"o de servico uma quantia em moeda nacio
nal, adequada para cobrir os gastos de alojamento, ali men· 
tac§o e transporte local decorrentes do cumprimento de 
suas atividades; 

3. Uma entidade do pals receptor cobrirfl os gastos de se· 
guro de vida, seguro-saude e tratamento m6dico do t~cni· 
co, durante o perlodo que dure sua missao de servico; 

4. As instituicoes responsaveis acordarilo sobre a natureza 
e o montante de outros gastos requeridos para o cumpri· 

mento das ativldlides programadas, e se comprometem ·a 
buscar flnanciamento para isso; 

5. As instituicl5es responsaveis proporcionarao o apoio 
administrativo necessaria para a execucao das atividades 
de cooperacao; 

6. As instituicl5es responsflveis se comprometem a assegu· 
rar o pessoal t~cnico, profissional e administrative neces· 
sario a execucao das atividades programadas, assim como 
facilidades tecnolbgicas e instalacoes, ao custo mlnimo 
operativo. 

ARTIGOVI 

1. Serfl aprovado o Programa de Atividades Tecnol6gi· 
cas IPT/AFE, anualmente, pelas maximas autoridades de 
ambas instituicl5es responsflveis; 

2. 0 Programs de Atividades Tecnol6gicas IPT /AFE e o 
respectivo Orcamento de Operacoes, serao formulados e 
propostos aos 6rgaos financeiros pertinentes. Os mesmos 
se estabelecerao a partir do dia 19 de janeiro e se conclui· 
rao no dia 31 de dezembro de cada ano; 

3. Durante o desenvolvimento do Programa mencionado 
no parflgrafo 2, acima, poderlio, ser efetuados ajustes e 
reprogramat;Cles trimestrais, de acordo com seu progres
so tknico-economico, e com a aprovacao de ambas ins· 
tituicl5es responsaveis; 

4. As atividades e at;Cles a serem programadas estarlio, 
preferencialmente, no marco das seguintes flreas: 

a) tratamento preservativo de dormentes de madeira 
mole; 

b) teste experimental de pontes; 

C) formes de compra de material rodante, de acordo com 
as condicl5es de viae circulacio de trens; 

d) desenho e controle de qualidade das fixacCles trilho/ 
dormente. 

ARTIGOVII 

1. 0 IPT e a AFE concordam em constituir um Comite 
Executivo, integrado por dois funcionarios de alto nlvel 
de cada instituicao responsflvel, que serfl encarregado de 
formular, propor e supervisionar o Programa de Ativi· 
dades Tecnol6gicas IPT/AFE e o Orcamento de Opera
coes; 

2. 0 Comite Executivo designara um Diretor de Progra· 
ma Nacional em cada uma das instituicoes responsaveis, 
que serfl encarregado da execucao t~cnica, administrativa 
e orcamentflria do referido Programa, e de sua aprovacao, 
pelas instituicoes responsaveis e pelas agencias de financia· 
mento de cada pals; 
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3. 0 Diretor de Programa Nacional, diretamente subor· 
dinado ao funcionario de mais alto nfvel de sua institui· 
~;iio, propora as a~;6es necessarias para a aprovai;So do 
Programa. Cabers ao Diretor de Programa Nacional, igual· 
mente, ditar as disposi~;6es de sua competencia, para o 
cumprimento do Programa, uma vez aprovado; 

4. 0 Diretor do Programa Nacional apresentara anual
mente ao Comite Executive, no minimo noventa dias 
antes do t6rmino do Programa em execu~;iio, uma pro
pasta de Programa de Atividades para o ano seguinte, 
bern como o respective Or~;amento de Opera1;6es; 

5. 0 Diretor de Programa Nacional propora as modifica
~;6es e as reprograma~;6es de atividades ao Comite Execu· 
tivo, para a sua aprova~;iio. Ele deven). igualmente, manter 
os nfveis mais altos de sua institui~;iio, bern como os 
6rgiios financeiros de seu pafs, informados do novo Pro
grama de Atividades aprovado pelo Comite Executive; 

6. Os Diretores de Programa Nacional deveriio, igualmen
te, informar sobre o Programa de Atividades, bern como 
sobre modifica~;oes a esse Programa, a Subcomissiio de 
Coopera~;iio Cientrfica, Tecnica e Tecnol6gica, criada pelo 
Acordo, por troca de Notas, celebrado em Montevideu, a 
14 de agosto de 1985. 

ARTIGO VIII 

1. 0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor na 
data de sua assinatura, tera uma dura~;iio de cinco anos, 
e sera renovado automaticamente, por perfodos iguais e 
sucessivos, a menos que uma das Partes notifique a outra, 
por via diplomatica, do seu desejo de niio renova-lo, com 
antecedencia minima de seis meses da data de sua expira· 
~;iio. 

2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser alterado, 
por troca de Notas Diplomaticas, mediante entendimento 
entre as Partes Contratantes, entrando a altera~;iio em 
vigor na data do recebimento da Nota de resposta. 

3. Em case de denuncia do Presente Ajuste, os programas 
e projetos em execu~;iio niio seriio afetados, salvo se as Par· 
tes convierem diversamente. 

Feito em Brasilia, aos 13 dias do mes de agosto de 1986, 
em dais exemplares originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodrll 

Pelo Governo da Republica Oriental do Uruguai: 
Enrique Iglesias 

AJUSTE COMPLEMENTAR PARA 
COOPERACAO NO CAMPO DO ENSINO 
TECNOLOGICO E DA FORMACAO 
PROFISSIONAL 
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0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Tendo em vista as disposi~;6es do Acordo Basico de Co
open~l;iio Cientifica e T6cnica, concluido em 12 de junho 
de 1975, 

Considerando que os dais Governos desejam fortalecer o 
desenvolvimento conjunto de programas de coopera~;iio 
no campo do ensino tecnico e da forma~;iio profissional, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

0 presente Ajuste tern por objetivo: 

a) a forma~;iio e o aperfei~;oamento de docentes e tecni· 
cos nas areas do ensino tecnico e da formal;iio profissio
nal; 

b) o intercambio de informa~;6es e experiencias. 

ARTIGO II 

Os objetivos est11belecidos no Artigo seriio alcan~;ados 
atraves de atividades que compreendem: 

a) o intercambio de tecnicos e de pessoal docente, e a 
realiza~;iio de programas de estagio para treinamento de 
pessoal e aperfei~;oamento profissional; 

b) a organiza~;iio de seminaries e confererrcias; 

c) a prestal;iio de servi~;os de consultoria; 

d) a elabora~;iio e execu~;iio conjunta de projetos de pes
quisa tecnico-cientffica, nas areas listadas no Anexo I; 

e) a troca de documenta~;iio e publica~;6es especializa· 
das, bern como o fornecimento de equipamentos e mate· 
riais especfficos, indispensaveis a realiza~;iio de projetos 
de en sino tecnico e de forma~;iio profissional. 

f) a concessiio de balsas de estudo para aperfei~;oamento 
)rofissional. 

ARTIGO Ill. 

A responsabilidade pela execu~;iio do presente Ajuste 
Complementar, do lade uruguaio, sera confiada ao Conse
jo Honoraria de Capacitaci6n Profesional (COCAP) e a 
Administraci6n Nacional de Ensenanza Publica (ANEP -
UTU). 

ARTIGOIV 

A responsabilidade pela execul;iio do presente Ajuste 
Complementar, do lade brasileiro, sera confiada ao Minis-
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tl!rio da Eduei!cao, atravl!s da Secretaria de E nsino da 
19 e 29 Graus e ao Minist6rio do Trabalho, atraves da 
Secretaria de Mao-de-Obra·. Os 6rgaos supervisionados e 
vinculados ao Minist6ri~ da Educacao e ao Minist6rio do 
Trabalho atraves das Secretarias acima referidas encon
tram-se I is tad as no Anexo II. 

ARTIGOV 

Urn Grupo Tl!cnico, composto de representantes de ambas 
as Partes Contratantes, elaborara anualmente o Programa 
de Trabalho a ser executado pelas instituicoes envolvidas. 
Neste Programa de Trabalho sera definida a responsabili
dade financeira de ambas Partes. Cabera ao Grupo T~c
nico o acompanhamento e a avaliaciio do Programa de 
Trabalho. 

ARTIGOVI 

Aplicar-se-ao aos equipamentos e materiais necessarios il 
execucao do Programa de Trabalho, referido no Artigo V 
acima, as normas que regem a entrada no pals de equipa
mentos e materia is fornecidos pelas Nacoes Unidas a seus 
projetos e programas de cooperacao cu It ural cientlfica e 
tecnica 

ARTIGO VII 

1. 0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor na 
data de sua assinatura, tera uma duracao de cinco anos, e 
sera renovado automaticamente, par perlodos iguais e 
sucessivos, a menos que uma das Partes notifique il outra, 
par via diplomatica, seu desejo de nao renova-lo, com 
antecedi!ncia minima de seis meses da data de sua expira
cllo. 

2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser alterado, 
por troca de Notas diplominicas, mediante entendimento 
entre as Parte~ Contratantes, entrando a alteraciio em 
vigor na data do recebimento da Nota de· resposta. 

3. Em caso de denuncia do presente Ajuste, as programas 
e projetos em execucao niio seriio afetados, salvo se as 
Partes convierem diversamente. 

Feito em Brasilia, aos 13 dias do m&s de agosto de 1986, 
em do is exemplares originais, nos idiomas portuguese es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Oriental do UrugUai: 
Enrique Iglesias 

ANEXOI 

Silo as seguintes as flreas estabelecidas para a execucao de 
projetos de pesquisa t6cnico-cientrficas: 

01 - Administracao de Empresas (PUblicae Privadasl; 
02 - Informatica; 
03 - Turismo e Hotelaria; 
04- Eletronica; 
05- Eletrotecnica; 
06 - Mecimica de Autom6veis; 
07 - Orientacao Vocacional; 
08 - Hortifruticultura; 
09 - Avicultura; 
10- Floricultura; 
11 - Conservacao e Manejo de Agua ( lrrigacao); 
12 - Ensino de ldiomas; 
13- Metrologia; 
14 - Industria de Vestuario; 
15- Alternancia em Areas Agrlcolas; 
16 - Vitivinicultura; 
17 - Formacao para a Trabalho de Jovens; 
18 - M6todos de Avaliacao; 
19 - Artes Graticas; 
20 - Unidades M6veis; 
21 - Material de lnstrucao; 
22- Formacao Didatica de lnstrutores; 
23 - Setor Informal Urbano; 
24 - Analise e Classificacao Ocupacional; 
25 - Cooperativas de Producao Agn!ria; 
26 - Mineracao; 
27 - Panificacao e Moagem; 
28 - Sistemas de lnformacao; 
29 - Ensino lndividualizado; 
30 - Industria de Laticlnios. 

Esta lista podera ser modificada de comum acordo entre 
as Partes, a crit6rio das entidades designadas nos Artigos 
Ill e IV. 

ANEXO II 

MINISTERIO DA EDUCACAO 

SECRET ARIA DE ENSINO DE 19 E 29 GRAUS 

01 - Centro Nacionat de Aperfeicoamento de Pessoal 
para a Formaca'o Profissional- CENAFOR 

02 - Escolas T6cnicas Federais 
03 - Escolas Agrotl!cnicas Federais 

MINISTERIO DO TRABALHO 

SECRET ARIA DE MAO-DE-OBRA 

01 - Servico Nacional de Formacao Profissional Rural -
SENAR 

02 - Servico Nacional de Aprendizagem Industrial 
SEN AI 

03 - Servico Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAC 

AJUSTE COMPLEMENTAR SOBRE 
COOPERA<;AO NO CAMPO DA 
PESOUISA AGROPECUARIA 

115 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai 

Animados pelo desejo de desenvolver a cooperacao cienr 
tlfica e tecnol6gica, com base no Artigo I, do Acordo 
Basico de Cooperacao Cientffica e Tecnica firmado entre 
os dois palses, em 12 de junho de 1975; 

Considerando a importancia da pesquisa nos campos da 
ciimcia e tecnologia agropecuaria para o desenvolvimento 
equilibrado de suas economias; e 

Considerando as atribuicoes estatutarias da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), por 
parte do Brasil, e as da Direcci6n de Generaci6n y Trans
ferencia de Tecnologia (CIAAB), as da Direcci6n General 
de Recursos Naturales Renovables, as da Direcci6n de 
Laboratorio de Anal isis e as da Direcci6n del Plan Granje
ro del Ministerio de Ganaderia, Agricultura y ?esca 
(MGAP), por parte do Uruguai, 

Concordam em: 

ARTIGOI 

Celebrar o presente Ajuste com o objetivo de contribuir 
para o incremento da producao e da produtividade agr(

cola, florestal e pecuaria com base nos avancos da ciencia 
e tecnologia. 

ARTIGO II 

0 Gqvemo brasileiro designa, como entidade responsavel 
pela execucao do presente Ajuste, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), e o Governo uru
guaio designa, com a mesma finalidade, as seguintes enti

dades do Ministerio da Ganaderia, Agricultura y Pesca 
(MGAP): Direcci6n de Generaci6n y Transferencia de 
Tecnologia (CIAAB), Direcci6n de Laboratorio de Ana
lisis, Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables 
e a Direcci6n del Plan Granjero. 

ARTIGO Ill 

Os dois Governos, atraves das entidades responsaveis pro
moverao a cooperacao no campo da pesquisa agr(cola e 
atividades correlatas, at raves das segu intes principals mo
dalidades: 

1 - lntercambio de pesquisadores, cientistas e tecnicos, 
doravante denominados "especialistas", com a finali· 
dade: 
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a) participar de programas conjuntos de pesquisa; 

b) treinamento atraves da participacao em cursos 
e/ou estagios; 

c) prestar assessoramento em projetos especlficos de 
pesquisa; 

d) participar de seminaries, simp6sios, tonferencias 
e outras reunioes tecnicas sobre temas de sua es
pecialidade; 

2 - Execucao conjunta ou coordenada de programas ou 
projetos de pesquisa sobre temas de interesse comum 
e de acordo com as condicoes que, para cada caso, 
sejam estabelecidas; 

3- lntercambio de informacoes cientfficas e tecnicas, 
abrangendo tambem as areas de planejamento, orga
nizacao e administracao da pesquisa; 

4- lntercambio de materials geneticos, animal e vegetal, 
de equipamentos e de materials cientfficos para fins 
experimentais; 

5 - Outras modalidades a serem mutuamente acordadas. 

ARTIGOIV 

1. No ambito do presente Ajuste Complementar, serao 
estabelecidos, pela EMBRAPA, CIAAB, Direcci6n de 
Laboratorio de Analisis, Direcci6n del Plan Granjero e 
Direcci6n de Recursos Naturales Renovables, do Mi
nisterio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP) atra
ves de reunioes anuais, os pianos de trabalho que deverao 
canter os projetos de pesquisa e as demais modalidades 
de cooperacao referidas no Artigo anterior. Ficam desde 
ja definidas como prioritarias as seguintes areas de coope
racao: Fruticultura de Clima Temperado, Horticultura, 
Producao Animal, Forrageiras, Manejo de Pastagens, Soja, 
Arroz lrrigado, Armazenamento e Conservacao de Produ
tos Hortifrutfcolas, Agroenergia, Resfduos de Plaguicidas, 
Conservacao do Solo e Uso e Manejo de Aguas, sem 
preju(zo de outras areas de pesquisa que vierem a.ser acor
dadas. 

2. Os projetos de pesquisa deverao conter os seguintes 
elementos: temas, objetivos, metas e duracao, ficando 
tambem neles definidas, as unidades executoras, o respon
savel cient(fico de cada uma das Partes, a abrangencia geo
grafica e os recursos humanos, Hsicos e financeiros para a 
execucao das atividades planejadas. 

3. Os pianos anuais de trabalho em execucao poderfo, 
eventualmente, ser objeto de modificacoes e alteracoes 
suscitadas no decorrer de seu andamento, mediante 
acordo mutuo e por escrito entre as Partes. 

ARTIGOV 

As entidades responsaveis apresentarilo a Subcomissilo de 
Cooperacfo Cientffica, Tecnica e Tecnol6gica da Comis
silo Geral de Coordenacao Brasileiro-Uruguaia, institulda 
pelo Tratado de Amizade, Cooperacao e Comercio, os 
programas acordados no ambito deste Ajuste, bem como 
os relat6rios das atividades neles desenvolvidas. 
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ARTIGOVI 

A EMBRAPA, a CIAAB, a Direcci6n de l.aborat6rio de 
Anlllilis, Direccibn del Plen Granjero e a Direccibn de 
Recurms Naturales Renovables assumirio os enc:argos fi· 
nanceiros decorrentes da execu~iio do presente Ajuste, 
ficando definido, no tocante ao inten:imbio de especia
listes,que: 

a) A Parte que envia se responsabilizarA palos custos de 
transporte internacional atl! o Iugar de destino; 

b) A Parte recipiendllria arcarll com as despesas relatives 
aos deslocamentos internos que forem consicleraJos neces
sllrios para a implemen~ do programa. bern como com 
as despesas dil estada e manuten~ atl! os limites que 
forem acordados nos procedimentos operac:ionais; 

c) Cada institui~ garantirA ao pessoal que envia ao ou
tro pals, seguro de sa6de, de acidentes. de invalidez e 
vida. em conformidade com a legisla~ interne de cada 
pals. 

ARTIGOVII 

Os deslocamentos de especialistas de um pals para o outro 
serlo regulados pelo Artigo VI. do Acordo BAsioo de Co
oper~ Cientlfica e Tllcnica. 

ARTIGOVIII 

Aplicar-se-a:o aos equipamentos e materiais fornecidos a 
qualquer titulo por uma instituic§o a outra. no ambito do 
presente Ajuste, as disposi~c5es do Artigo VII do Acordo 
BAsico de Cooper~ Cientlfica e T6cnica. 

ARTIGO IX 

Os especialistas enviados por uma entidade a outra, man
terilo o vinculo empregatlcio com a entidade de origem 
durante a sua missll'o, opermanecendo porllm responsllveis 
perante a institui~iio recipiendllria pelo born desempenho 
de sua missilo. ~ vedado aos especialistas dedicarem-se a 
qualquer atividade distinta da missilo acordada, sem auto
riza~§o expressa de ambas entidades. 

ARTIGOX 

A entidade receptora designarll especialistas nacionais para 
colaborar com os especialistas visitantes na consecu~ 
dos programas e projetos de interesse mutuo e efetuarll as 
gestc5es necessllrias a. utilizacio das instal~c5es onde serao 
desenvolvidas as atividades de pesquisa. 

ARTIGOXI 

1. 0 presente Ajuste Complementar entrarll em vigor na 
data de sua assinatura, terll uma dura~ao de tris anos, 
a serll renovado automaticamente por perlodos iguais e 
sucessivos, a menos que uma das Partes notifique a outra, 
por via diplomlltica, do seu desejo de nilo renovb-lo, com 

entecedincia mfnima de seis mesas da data de sua expi

~-

2. 0 presente Ajuste Complementar poderA ser alterado, 
por troca de Notas diplomtticas. mediente entendimen· 
to entre as Partes Contratantes, entrando a alter~lfo em 
vigor na data do recebimento da Nota de resposta. 

3. Em caso de denUncia do presente Ajuste, os programas 
e projetos em ex~iio niio serio afetados, salvo se as Par
tes convierem divenamente. 

Feito em Brasilia, aos 13 dias do mls de agosto de 1986, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portugulls e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autllnticos. 

Pelo Govemo da Rep(Jblica Federative do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da RepUblica Oriental do Uruguai: 
EIVique Iglesias 

AJUSTE COMPLEMENTAR SOBRE 
COOPERACAO NO CAMPO DA 
CIENCIA E DA TECNOLOGIA 

0 Govemo da Rep(Jblica Federative do Brasil 

e 

0 Governo da Rep(Jblica Oriental do Uruguai, 

Reconhecendo a importiincia da cooper~ entre ambos 
os pafses no campo da cillncia e da tecnologia, 

Desejosos de intensificar esta cooper~o e de coordenar o 
interciimbio entre os do is palses no citado campo, e 

De conformidade com o disposto no parllgrafo 2, do 
Artigo I, do Acordo Bllsico de Cooper~iio Cientlfica e 
Tllcnica entre o Governo da Republica Federative do Bra
sil e o Governo da Republica Oriental do Uruguai, firma
do em 12 de junho de 1975, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

0 Governo brasileiro designa, como entidade responsllvel 
pela execuciio do presente Ajuste, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientlfico e Tecnol6gico - CNPq, e o 
Governo uruguaio designa, com a mesma finalidade, o 
Conselho Nacional de lnvestig~oes Cientlficas e Tecnicas 
- CONICYT. 

ARTIGO II 

0 CNPq e o CONICYT se comprometem a desenvolver 
e a ampliar sua colaboraciio no campo da pesquisa cientl· 
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fica e tecnol6gica, no ambito de suas respectivas atribui
.;:15es, atraves de atividades definidas em comum, que inte
grar§o os programas de cooperac§o em ciencia e tecnolo· 
gia aprovados pelos respectivos Governos. 

ARTIGO Ill 

0 CNPq eo CONICYT cooperarao mutuamente mediante 
a utilizacao, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

a) realizac§o de consultas sabre temas relacionados com 
as respectivas polfticas, cientffica e tecnol6gica; 

b) intercambio de informac§o e de documentaciio cientf· 
fica e tecno16gica; 

c) intercambio de material cientffico e tecnol6gico, e usa 
recfproco de equipamentos e instala.;:l5es; 

d) realizac§o de confer6ncias, cursos, seminaries e simp6-
sios; 

e) intercambio de pesquisadores, cientistas, tecnicos e 
professares (doravante denominados "especialistas" ;) ; 

f) realizacao de projetos conjuntos de pesquisa e desen· 
volvimento; 

g) outras formas de cooperac§o cientffica e tecnol6gica a 
serem acordadas pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO IV 

Em se tratando de atividades de cooperacao que abranjam 
expedi.;:Bes cientfficas, devera ser observada a legislacao de 
cada uma das Partes Contratantes. 

ARTIGOV 

Para os fins do presente Ajuste, o CNPq eo CONICYT se 
comprometem a: 

a) estabelecer um programa de cooperacao conjunta atra· 
v~s de reunioes de delega.;:Bes dos dois Conselhos ou por 
troca de correspondencia. Este programa devera, em prin· 
cfpio, ser complementado ou revisto uma vez por ano e 
nele seriio fixadas as areas de interesse para o desenvolvi· 
menta das a.;:Bes conjuntas; e 

b) informer sabre esse Programa e suas revis5es a Subco· 
missiio de Cooperaciio Cientffica, T~cnica e Tecnol6gica, 
criada pelo Acordo por troca de Notas, celebrado em 
Montevid~u. a 14 de agosto de 1985. 

ARTIGOVJ 

0 CNPq eo CON ICY efetuariio as gest15es necessaries para 
a obtenciio dos recursas financeiros que garantam a execu
.yil'o das atividades aprovadas. 
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ARnGOVII 

Os especialistas visitantes deveriio ter seus ngmes, rurrfcu· 
los e atividades propostas submetidas pela entidade reme
tente a aprovac§o previa da entidade receptora. 

ARTIGO VIII 

1. As instituicaes responsaveis pela execuc§o do presente 
Ajuste cobririio as despesas de transporte internacional de 
ida e volta de seus especialistas, inclusive os deslocamen· 
tos internes no pafs visitado, que forem considerados ne· 
cessarios a execuc§o de suas miss5es. Caben~ a instituiciio 
receptora o custeio das diaries dos especialistas visitantes 
durante o perfodo de sua missao no pafs visitado. 

2. A instituicao receptora podera, excepcionalmente, cus
tear as despesas relat ivas a deslocamentos in ternos, desde 
que considerados de interesse para a execu.;:ao dos proje
tos. 

3. 0 valor das cliarias para os especialistas visitantes sera 
definido e revisto anualmente pelo CNPq e pelo CONI· 
CYT, conforme os termos de entendimento entre essas 
institui.;:Bes, doravante denominados "procedimentos 
operatives". 

ARTIGO IX 

0 CNPq e o CONICYT assegurarao aos especialistas visi· 
tantes, na forma que considerarem mais conveniente, 
assistencia medica adequada em casas de urgencia. Os 
onus decorrentes de invalidez permanente ou morte aci· 
dental, que possam ocorrer durante as visitas previstas 
nos programas e projetos aprovados, ficariio a cargo do 
pafs remetente. 

ARTIGOX 

Os especialistas visitantes nao poderao dedicar·se, no ter
rit6rio do pafs receptor, a atividades alheias as suas fun· 
.;:15es, nem exercer outras atividades remuneradas, sem a 
autoriza.;:ao pr!Wia dos respectivos Ministerios das Rele
coes Exteriores, e das entidades responsllveis pelc: execu· 
.;:iio do presente Ajuste Complementar. 

ARTIGOXI 

Aplicar-se-ao a importac§o de equipamentos e materiais 
necessaries a implementa.;:ao do presente Ajuste as dispo· 
sicoes previstas no Artigo VII do Acordo Basico de Co· 
operacao Cientffica e Tecnica. 

ARTIGO XII 

1. Os assuntos relacionados com patentes, direitos auto· 
raise correlates, alem dos direltos de prote.;:ao e utiliza.;:iio 
dos resultados alcancados durante a execucao do presente 
Ajuste Complementar, serao regulados segundo as disposi· 
.;:ties dos convenios internacionais sabre a materia, dos 
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quais f~am parte ambos parses, e pela legisla~ local, 
sem prejufzo do aproveitamento que, para fins de inves
tiga.;:ao, possam fazer as escolas, universidades e outras 
institui.;:c5es de pesquisa sem fins lucrativos. 

2. No caso de inexistirem direitos a serem protegidos 
conforme o dlsposto no par{lgrafo anterior, os resultados 
cientlficos decorrentes deste Ajuste Complementar pode· 
rA'o ser publicados por qualquer das Partes, desde que 
citada a fonte. 

ARTIGO XIII 

As entidades respon~veis pela execu.;:ao do presente Ajut
te Complementar apresentarll'o aos respectivos Governos, 
relat6rio anual conjunto de suas atividades, por interm~
dio dos Minist~rios das Rela.;:c5es Exteriores. 

ARTIGOXIV 

1. 0 presente Ajuste entrarA em vigor na data de sua assi
natura, terA uma dura.;:ao de cinco anos, e sera renovado 
automaticamente, por perfodos iguais e sucessivos, a me
nos que uma das Partes notifique a outra, por via diplo
m~tica, seu desejo de nao renovA-Io, com antecedencia 
minima de seis meses da data de sua expira.;:ao. 

2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser alterado, 
por troca de Notas diplomaticas, mediante entendimento 
entre as Partes Contratantes, entrando a altera.;:ao em vi
gor na data do recebimento da Nota de resposta. 

3. Em caso de denuncia do presente Ajuste Complemen
tar, os programas e projetos em execu.;:ao nao serao afe
tados, salvo se as Partes convierem d iversamente. 

Felto em Brasilia, aos 13 dlas do mes de agosto de 1986, 
em dois exemplares originals, nos idlomas portuguese es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodr6 

Pelo Governo da Republica Oriental do Uruguai: 
Enrique Iglesias • 

os ajustes complementares 
entre o brasil e a alemanha 

Ajustes Complementares, por troca de Notas, entre 
o Brasil e a Republica Federal da Alemanha, sobre 
o Projeto "Coopera.;:iio Cientlfica como lnstituto 
Central de Qulmica da Universidade de Santa 
Maria" e para o desenvolvimento do projeto 
"Tecnologia de Oleos Comestlveis na Universidade 
de Campinas", assinados, no Palllcio do 

ltamaraty, em Brasrlia, respectivamante em 
11? e 17 de setembro de 1986, pelo Ministro de 
Estado das Rela.;:oes Exteriores, Roberto de Abreu 
Sodr6, pelo Ministro das Rela~Oes Exteriores, 
interino, Paulo Tarso Flecha e Lima e, pelo 
Embaixador Extraordin6rio e Plenipotenciario 
da Republica Federal da Alemanha, Walter 
Gorenflos. 

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO 
"COOPERACAO CIENTIFICA COM 0 
INSTITUTO CENTRAL DE QUIMICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARlA" 

A Sua Excelimcia o Senhor Walter Gorenflos, 
Embaixador ExtraordinArio e Plenipotenciario da 
Republica Federal da Alemanha 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota EZ 
445.153.715.86 datada de hoje, cujo teor em portugues 
e 0 seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a Ata das Negocia.;:oes lntergovernamen
tais Teuto-Brasileiras, de 12 de dezembro de 1984, e ao 
Ajuste de 10 de janeiro de 1986, bem como em execu.;:ao 
do Acordo de Coopera.;:ao Tecnica, de 30 de novembro 
de 1963, conclu I do entre os nossos do is Governos, tenho 
a honra de propor a Vossa Excelencia, em nqme do Go
verno da Republica Federal da Alemanha, o seguirite 
Ajuste Complementar sobre o projeto "Coopera.;:iio Cien
tlfica com o I nstituto Central de Qui mica da Universidade 
Federal de Santa Maria": 

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Gover
no da Republica Federativa do Brasil concordam em dar 
prosseguimento a promo.;:ao conjunta na Universidade 
Federal de Santa Maria/UFSM, com o objetivo de apoiar 
a p6s.gradua.;:ao em qulmica. 

II 

Para esse tim, ao Governo da Republica Federal da Ale
manha cabera: 

- enviar um tecnico pelo perfodo maximo de 36 ho
mens/mes; 

2 - enviar outros tecnicos de curto prazo pelo perfodo 
maximo de 20 homens/mes; 

• Na se.;:§o Mensagens, pagina 133, o texto da Mensagem dos Presidentes Jose Sarney e Julio Maria Sanguinetti ao Presi
dents da Argentina, Raul Alfons ln. 
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3 - proporcionar est~ios de aperfeh;oamento a 8 cien
tistas brasileiros, pelo perfodo miiximo total de 16 
homens/mes; 

4 - proporcionar est~ios de format;:So a urn numero 
miiximo de 2 t~cnicos, pelo perfodo miiximo de 5 
homens/ano; 

5 - colocar a disposit;:ao bolsas para 0 doutoramento de, 
no miiximo, 3 doutorandos brasileiros na Republica 
Federal da Alemanha, pelo perfodo miiximo de 12 
homens/ano; 

6 - fornecer outros equipamentos e aparelhos cient(fi
cos; 

7 - apoiar de forma adequada a cooperat;:eio da UFSM 
com as Universidades de Fortaleza e Salvador no 
setor de p6s-graduat;:ao. 

Ill 

De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as dis
posit;:oes do acima referido Acordo, de 30 de novembro de 
1963, inclusive a cliiusula de Berlim (artigo 10), e do Ajus
tede 10dejaneirode 1986. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concor
::le com as propostas apresentadas nos itens 1 a 3, esta 
Nova Verbal e a Nota de resposta de Vossa Excelimcia em 
que se expresse a concordimcia do seu Governo, constitui
rao um Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em 
vigor na data da nota de resposta. 

Perm ita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considerat;:ao." 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Go
verne brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a 
entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen 
cia os protestos da minha mais alta considerat;:eio. 

Roberto de Abreu Sodrll 
Ministro de Estado das Relat;:oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO 
"TECNOLOGIAS DE OLEOS 
COMESTfVEIS NA UNIVERSIDADE 
OE CAMPINAS" 
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos, 
Embaixador Extraordiniirio e Plenipotenciiirio da 
Republica Federal da Alemanha. 
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Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar reeebimehto da Nota EZ 
445.137.750.86, datada de hoje, cujo teor em portugues 
~ o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a nota verbal DCOPT /DE-1/51/644( B46) 
( F36), de 11 de mart;:o de 1985, e ao Ajuste de 2 de abril 
de 1981, bern como em execut;:eio do Acordo de Coopera
t;:ao ncnica, de 30 de novembro de 1963, existente entre 
os nossos dois Governos, tenho a honra de propor a 
Vossa Exceli!ncia, em nome do Governo da Republica Fe
deral da Alemanha, o seguinte Ajuste Complementar para 
o projeto "Tecnologias de Oleos Comest(veis na Univer
sidade de Campinas UN I CAMP": 

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Gover
no da Republica Federativa do Brasil concordam em dar 
prosseguimento a promot;:ao conjunta na Universidade de 
Campinas (UNICAMP), com o objetivo de proporcionar 
estllgios de format;:ao priitica, no setor da tecnologia de 
61eos comestfveis. 

II 

Para esse·fim, o Governo da Republica Federal_da Alema
nha estii disposto a: 

- enviar urn t~cnico, pelo perfodo maximo de 36 ho
mens/mes; 

2 - enviar outros t~cnicos de curto prqzo, pelo per(odo 
miiximo de 3 homens/mes; 

3 - facultar, pelo perfodo maximo de 48 homens/mes, 
est~ios de aperfeit;:oamento para um numero miixi
mo de 3 cientistas brasileiros; 

4 - fornecer outros equipamentos e aparelhos cient(fi

cos. 

Ill 

De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as 
disposit;:oes do acima mencionado acordo, de 30 de no
vembro de 1963, inclusive a ch!usula de Berlim (artigo 
1 O), e do Ajuste de 02 de abril de 1981. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concor 
de com as propostas apresentadas nos itens de I a Ill, esta 
nota verbal e a nota de resposta de Vossa Excelencia, em 
que expresse a concordancia de seu Governo, constituiriio 
urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em 
vigor na data da nota de resposta. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exceli!n
cia os protestos da minha mais elevada considerat;:eio." 
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2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Go
verna brasileiro concorda com os termos da nota acima 
transcrita, a qual, juntaiTlente com a presente, passa a cons· 
tituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entra1 
em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considerac;iio. 

Paulo Tarso Flecha da Lima 
Ministro de Estado, interne, das Relacoes Exteriores 

acordo brasil-oea relativo 
a nova conferAncia 

de estatfstica 
0 Governo do Brasil e a Secretaria-Geral da Organizacao 
dos Estados Americanos, doravante denominados o GO
VERNO e a SECRETARIA-GERAL, 

CONSIDERANDO: 

Que a Conferencia lnteramericana de Estatfstica se reune 
periodicamente a fim de tratar de assuntos estatisticos de 
interesse comum aos Estados americanos e para desenvol
ver a cooperacao interamericana no campo da estatfstica; 

Que a VIII Conferimcia lnteramericana de Estat(stica, rea
lizada em Buenos Aires, Argentina, de 6 a 8 de outubro de 
1983, aceitou o oferecimento da Delegacao do Brasil para 
que a IX Conferencia lnteramericana de Estat(stica seja 
realizada no Brasil; 

Que a Missao Permanente do Brasil, mediante nota nC? 
386 de 26 de dezembro de 1985, comunicou a Secretaria
Geral o oferecimento do Governo brasileiro, para que a IX 

Conferimcia lnteramericana de Estatfstica seja realizada 
no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de setembro de 1986; 

Que a Comissao Executive Permanente do Conselho lnte
ramericano Economico e Social (CEPCIES), em sua 
LXXXVI Reuniiio Ordinaria, realizada em 3 de abril de 
1986, aprovou a data, regimento, regulamento e agenda 
pijra a realizacSo da citada Conferencia na sede e data 
indicadas; 

Que posteriormente o GOVE RNO solicitou que a data da 
Conlerencia fossa fixada em 16 a 18 de setembro de 
1986, modificacclo esta que foi aprovada pela CEPCIES 
em sua LXXXVII Reuniao Ordinaria; 

Que a Carta da Organizaciio dos Estados Americanos, em 
seu artigo 118, alfnea d, dispoe que uma das funcoes da 
SECRETARIA-GERAL e "proporcionar a Assembleia 
Geral e aos demais 6rgaos services de secretaria permanen
tes e adequados"; 

Que a Assemb16ia Geral, mediante a resoluciio AG/RES. 
457 (IX-0/79), dispos que "ao calcular o custo das confe-

rfmcias, o orcamento devers tomar como base o custo de 
sua realizacil'o na sede"; 

Que o orcamento-programa do bienio 1986-87, aprovado 
pela Assembleia Geral, destinou o montante de US$ 
41.600 para financiamento da Conferencia; 

Que, de acordo com a pratica estabelecida, o governo do 
pals sede da conferencia deve custear a diferenca entre o 
orcamento aprovado e o custo total da reuniao, bern 
como proporcionar os services de apoio que lhe coube
rem, 

ACORDAM 0 SEGUINTE: 

CAPfTULO I 

FINANCIAMENTO 

Artigo 1. 0 GOVERNO contribuira com a quantia de 
US$ 1.027, como financiamento parcial da IX Conferen
cia I nteramericana de Estatfstica, cujo custo total foi esti
mado em US$ 42.627. 

Artigo 2. A SECRETARIA-GERAL apresentara ao GO
VERNO, em prazo que nao podera exceder.de trinta dias, 
a contar do encerramento da Conferencia, um relat6rio 
sobre o custo total da reuniao. 

CAPfTULO" 

INSTALACOES, PESSOAL, MATERIAL E SERVICOS 

Artigo 3. De acordo com as necessidades da IX Conferen
cia lnteramericana de Estatfstica, o GOVE RNO propor
cionara, alem da contribuicao a que se refere o Capitulo I, 
as instalacc5es, o pessoal, o material e os services abaixo 
indicados: 

a) Locais para a realizacao das sessoes plenarias da Confe
rencia, bern como locais de trabalho para a SECRE
TAR lA GERAL, para as autoridades da Conferencia e 
pessoal de secretaria, de acordo com o Anexo I. Esses 
locais deverao ser reservados para uso exclusive da 
Conferimcia e deverao estar equipados, pelo menos 
dois dias antes do infcio da Conferencia, com os m6-
veis, as maquinas de escrit6rio e o material de cornu· 
nicac;ao necessaries, de conformidade como Anexo II 
deste Acordo. 

b) 0 pessoal de secretaria sera selecionado pelo Coorde
nador do GOVE RNO, ou pelo seu representante, de 
comum acordo como Coordenador da SECRETARIA
GERAL, ou como seu representante, segundo os nu
meros indicados na coluna "PS" (pals sede) do Anexo 
I deste Acordo. Se o GOVE RNO tiver dificuldade para 
contratar pessoal especializado ou para obter os ele
mentos necessaries para o born andamento da confe
rencia, a SECRETARIA-GERAL compromete-se a 
proporciona-los, ficando a cargo do GOVERNO as des
pesas de transporte, diarias, salaries e despesas de ter
minal correspondentes. 
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c) 0 material de escrit6rio necessaria, nas quantidades in
d icadas no Anexo II deste Acordo. 

d) Services adequados de seguranca para os participantes 
da Conferencia e para o material e equipamento ne
cessaria a realizaciio da reuniiio. 

e) Services adequados para a reserva de acomodaciio para 
os participantes e pessoal de secretaria. Para esse fim, 
o GOVE RNO devera obter dos principais hoteis da ci
dade garantia quanta a disponibilidade do numero.ml
nimo de quartos necessaries. 

Artigo 4. A SECRETARIA-GERAL encarregar-se-a: 

a) Da contrataciio e transporte do pessoal de secretaria, 
segundo o numero indicado nas colunas "OEA" e 
"C-OEA" (contratados pela OEA) do Anexo I deste 
Acordo. 

b) Do transporte, da sede da SECRETARIA-GERAL ate 
o Rio de Janeiro, e vice-versa, ap6s a conclusiio da 
Reuniiio, dos documentos referentes aos temas a serem 
tratados pela Conferencia, bern como do material e do 
equipamento necessaries, nas quantidades indicadas no 
Anexo II deste Acordo. 

Artigo 5. 0 recebimento de material e equipamento, cuja 
responsabilidade seja do GOVERNO e da SECRETA
A I A-GE RAL sera certificado, conforme o caso, pelos fun
cionarios devidamente autorizados pelos respectivos coor
denadores. Quando, na ausencia de funcionarios do GO
VERNO, o coordenador daSECRETARIA-GERALjulgar 
necessaria dispor que urn funcionario da SECRETARIA
GERAL certifique, com sua assinatura, o recebimento de 
material e equipamento cuja responsabilidade cabera ao 
GOVERNO, nem a SECRETARIA-GERAL nem o seu 

pessolll seriio responsaveis no caso de reclamac6es poste
riores com referencia ao mencionado material e equipa
mento. 

lgualmente, quando, na ausencia.de funcionarios da SE
CRETARIA-GERAL, o coordenador designado pelo GO
VERNO julgar necessaria disporque"um funcionario deste 
certifique com sua assinatura o recebimento de material e 
equipamento cuja responsabilidade cabera a SECRETA
RIA-GERAL, nem o GOVERNO nem o seu pessoal seriio 
responsaveis no caso de reclamacCSes posteriores com refe
rfmcia ao mencionado material e equipamento. 

CAPiTULO Ill 

PRIVILEGIOS E IMUNIDADES 

Artigo 6. De acordo com o disposto nos artigos 139 e 
140 da Carta da Organizaciio e, em especial, no Acordo 
sabre Privilegios e lmunidades da Organizaciio dos Estados 
Americanos, aberto a assinatura em 15 de maio de 1949, 
cujo instrumento de ratificaciio foi depositado pelo GO
VERNO em 22 de outubro de 1965, o GOVE RNO conce-
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dera as delegac6es dos Estados membros da OEA, aos 
observadores, as autoridades e aos funcionarios da SE
CRETARIA-GERAL os privih!gios e imunidades necessa
ries para o livre desempenho de suas func6es durante a 
Conferencia. 

Artigo 7. De conformidade como disposto no artigo 139 
da Carta da Organizaciio, o GOVE RNO devera garantir a 
entrada e sa Ida, livres de direitos aduaneiros, da documen
tacao, material e equipamento remetidos, da sede da SE
CRETARIA-GERAL, em Washington, D.C., em nome do 
Coordenador da Conferencia no pals sede. Devera tam
bern garantir o recebimento e transporte dos mesmos, do 
porto de entrada no Brasil ate o local da Conferencia, bern 
como o seu transporte ate o porto de embarque, com des
tina a sede da SECRETARIA-GERAL, ap6s a conclusiio 
da Conferencia. 

CAPiTULO IV 

COORDENAOORES 

Artigo 8. A organizaciio, administraciio e funcionamento 
da Conferencia estariio a cargo de urn coordenador desig
nado pela SECRETARIA-GERAL. 

Artigo 9. Par sua vez, o GOVE RNO designara urn coor
denador que colaborara com o Coordenador da SECRE
TARIA-GERAL, no que diz respeito as instalac6es, ao 
pessoal, ao material e aos services necessaries para o born 
andamento da Conferencia. 

CAPiTULOV 

DISPOSICOES FINAlS 

Artigo 10. Os Anexos I, II e Ill sao parte integrante deste 
Acordo e s6 poderiio ser modificados por entendimento 
previa entre o Coordenador da SECRETARIA·GERAL 
eo Coordenador do GOVE RNO. 

Artigo 11. Este Acordo entrara em vigor na data da sua 
assinatura. 

EM F~ DO QUAL, os representantes das partes contratan
tes, devidamente autorizados, assinam este Acordo em 
duas vias igualmente validas, na sede da SECRETARIA
GERAL, em Washington, D.C., aos 15 dias do m~ de 
setembro de mil novecentos e oitenta e seis. 

PELO GOVERNO: 

Dllrio M. de Castro Alves 
E mbaixador, Representante Permanente 
do Brasil junto a Organizacao dos 
Estados Americanos 

PELA SECRETARIA-GERAL: 

Joio Clemente Baena Soares 
Secretario-Geral da OEA 
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ANEXO I 

ESQUEMA DO PESSOAL DE SECRET ARIA 
IX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ESTATISTICA 

I. GABINETE DO PRESIDENTE DA CONFER!:NCIA 

Presidente 

(Pessoal de secretaria, a discric;:ao do pafs sede) 

II. GABINETE DO SECRET ARlO DO CIES 

Secretario Executive 

Secretario Bilfngue 

Ill. GABINETE DA SECRETARIA T~CNICA 
Chefe, Divisao de Estudos 
Chefe, Setor de Analise Estatfstica 

Estatlsticos principais 

Secretaria bilfngue 

IV. GABINETE DA SECRET ARIA DA CONFERENCIA 

(do is turnos) 

Chefe de Conferencias 

Assistente de Conferencias 

Secretario bilfngue 

1. Servi~;:o de sessoes (tres turnos) 

Chefe 

Assistente 
Secretarias 
Auxiliares de registro* (dati16grafos: 

Mensagei ros * * 

a) Servi~;:o de salas de reuniao 

Supervisor 

Auxiliares 

b) Servi~;:o de interpreta~;:ao 

I nterpretes 

c) Servi~;:o de equipamento electronico para interpreta~;:ao e grava~;:ao 

(Pessoal suficiente para operar o equipamento de interpretac;:ao) 

2. Servi"o de idiomas (dois turnos) 

Chefe 
Subchefe (revisor ingles) 

Auxiliares de registro (sccretarios) 

R cv isores ( espan hoI) 

Rcvisores ( ingles) 

Revisores (portugues) 

Revisores (frances) 

Tradutores (espanhol) 

Tradutores (ingles) 

Tradutores ( portugues) 

Tradutores (frances) 

Mensageiros• * 

* Este pessoal comec;:ara a trabalhar urn dia antes do infcio da Conferencia. 

OEA C-OEA PS 

1 

2 

2 

2 
2 
2 
1 

3 
3 
2 

2 

2 

2 
2 
2 

3 

8 

*"' A necessidade de mensayeiros neste servic;:o dependenl da proximidade da localizac;:ao dos demais servic;:os. 
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a) Servi~;o de documentos (do is turnos) 
Chefe 
Subchefe 

Assistente de registro e controle (secretaries) 
Mensagei ros * 

b) Servi~;o de datilografia, transcri~;iio e corre~;iio de provas (do is turnos) 
Supervisor 
Dati log. /transcrit./corret. (E) 
Dati log. /transcrit. /corret. (I) 
Datilog./transcrit./corret. (P) 
Datilog./transcrit./corret. (F) 

c) Servi~;o de impressiio de documentos (dois turnos) 
Chefe 
Assistentes 
Operadores de maquinas de fotoc6pia 
Compaginadores 
Mensageiros 

d) Servi~;o de distribui~;iio de documentos (do is turnos) 
Supervisor 
Assistente do Supervisor 
Auxiliares de distribui~;iio 

V. SERVICO DE IN FORMACAO PUBLICA 
Diretor 
Secretaries 
Mensageiros (motorizados) 

VI. GABINETE DO COORDENADOR DE SE RVI COS DO PA(S SEDE 
Coordenador 
(Pessoal a discrit;:iio do Governo do pais sede) 

Pessoal necessaria para atender, entre outros, aos servi~;os de: 

Comunicat;:Cies 
Proto colo 
Recept;:iio e alojamento 
Guarda e segurant;:a 
Preparat;:iio e manutent;:iio de locais 
Deposito 
Equipamento 
Transporte 

2 

Mensageiros (em numero suficiente para atender as diversas repartit;:Cies, salvo aquelas nas quais se especifica 
este serv i t;:o). 

ANEXO II 

INSTALACQES, EQUIPAMENTO E MATERIAL 

2 
2 

6 
6 
6 
6 

2 
2 
3 
8 
2 

1 
4 

Calcula-se que participadio da Conferencia lnteramericana de Estatfstica cerca de 100 pessoas. De acordo como Regula
menta da mesma, haven! sessoes plenarias e tres comisst'ies de trabalho. 

I. Salas de sessio 
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Considera-se que seriio necessarias as seguintes salas: 

a) Uma sala para a sessiio de abertura e para as sessoes plenarias, com capacidade para 100 pessoas. Dessa sala devera 
constar, pelo menos, o seguinte: 

Aparelhos para interpretat;:ao simultanea e cabines para quatro idiomas ( 75 receptoresl. Esse equipamento devera 
estar instalado do is dias antes do infcio da Conferencia 
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Equipamento para grav<H;iio 
Equipamento de alto-falantes 
Mesas e cadeiras para os trinta e um chefes de delega~§o, para os delegados suplentes, para os assessores e para a 

secretaria 
Mesas e cadeiras para a Mesa Diretora 
Mesas e cadeiras para os observadores, convidados especiais e membros da imprensa 
Cadeiras para o publico 
Mesa para documentos 
Um jogo de bandeiras*dos trinta e do is Estados membros da Organiza~§o dos Estados Americanos e do Canada, 

com as respectivas astes, apoios e bases. 
Letreiros para mesa com os nomes dos Estados membros, dos pafses observadores permanentes, dos funcionarios 

da Confer!mcia e dos observadores convidados 
Malho ou campainha para o Presidente 
Urna para vota.;;oes 
Papel e lapis 
Jarras e copos para agua 
Cinzeiros 

b) Sal a de estar, com telefone, para uso dos delegados como Iugar de descanso. 

c) Sala para a inscri.;;ao de participantes, que deve estar pronta de modo que a inscri~§o possa come~ar um dia antes 
do infcio da Conferi'mcia. Dela devera constar pelo menos o seguinte: 

2 mesas para inscri.;;§o 
3 maquinas de escrever el~tricas, com suas respectivas mesas e as conexiles el~tricas necessarias 
1 arquivo 
3 cadeiras para os dati16grafos. 
4 cadeiras para os delegados. 

II. Escritbrios e sa las 

Escrit6rios e salas para a secretaria, de acordo com a divisiio de servi~os, com os respectivos m6veis, telefones, uten
sflios e maquinas (v. Anexo 1). 

Ill. Equipamento e material 

a) Equipamento especial 

1. Aparelhos para interpeta~ao simultfmea em quatro idiomas, bem como cabines a prova de some o equipa-
mento correspondente. 

2. Maquinas de escrever el~tricas ( 15 com o mesmo tipo de letra), com fita corretiva. 
3. Duas gravadoras de fitas cassetes. 
4. Duas niaquinas "xerox", modelo 7000. 
5. Balcoes para distribui~;ao de documentos e duas estantes com 48 escaninhos cada uma para os documentos 

das deleya.;;oes, dos observadores e dos funciomirios de secretaria. 
6. Estantes para documentos. 
7. Letreiros com os nomes dos Estados membros da OEA (Um jogo completo: Antigua e Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Bolfviu, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Equador, Estados 
Unidos, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Repu
blica Dominicana, Santa Lucia, Sao Vicente Granadinas, St. Kitts e Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, 
Uruguai, Venezuela e Canada). 

8. Um jogo de letreiros com os nomes dos paises observadores permanentes, dos observadores e dos convida
dos. 

9. Letreiros com os seguintes tltulos: "Presidente", "Secretario do CIES", "Observadores", "Secretaria", 
"Observadores Permanentes" e "Convidados" (1 jogo). 

10. Cartiles de identifica.;;ao protegidos com plastico para os chefes de delega~;§o, delegados, observadores per
manentes, observadores, convidados, membros da imprensa, secretaria da OEA, secretaria do pals sede, bem 
como formularios para a inscri~ao de participantes. 

• A SEC.RETARIA-GE RAL emprestara essas bandeiras ao GOVE RNO. 

125 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

11. 1 mflqu ina de grampear eletrica e 10 manuais. 
12. Letreiros para identificac§o de escrit6rios 

(v. Anexo 1). 

13. Pastas de documentos para os delegados, observadores, etc. (opcional). 
14. Servit;;o de agua e cafe. 

b) Material e utensllios de escrit6rio 

1. Material para impressao 

Papel tamanho carta para mflquina Xerox: 100 resmas (5.000 folhas) 

Papel com membrete da Conferfmcia*: 

em espanhol 
em ingltis 
em frances 
em portugues 

2. Utensflios de escrit6rio * 

25 resmas 
10 resmas 

3 resmas 
3 resmas 

Cadernos de apontamento pautados para as salas (100) 
Cadernos de taquigrafia ( 1 0) 
Pastas de cartolina (50) 
Lapis negros (20 duzias) 
Lapis vermelhos (1 duzia) 
Lapis azuis ( 1 duzia) 
Fita adesiva plastica (20 rolos pequenos ou 10 rolos grandes) 
Grampeadores ( 10 pequenos) 
Mflquina de gram pear grande, de preferencia eletrica 
Fitas para mflquina IBM (100) 
Fitas corretivas para mflquina IBM (50) 
Tesouras ( 1 0) 
Caixas de clipes (20) 
Caixas de fita branca corretiva fin a ( 15) 
Caixas de fita branca corretiva grossa ( 12) 
Wipe-out 
Canetas esferograficas (20) 
Mflquinas de perfurar com do is buracos (7) 
Apontadores de lapis ( 15) 
Reguas (10) 
Borrachas 
Envelopes de papel manila tamanho of(cio (100) 

c) Outros tipos de equipamento 

1) Telefones diretos: 

Para o Secretario Executivo do CIES 
Para a Secretaria Tecnica 
Para o Coordenador da OEA 
Para o Servico de ldiomas 

( 12.500 folhas) 
( 5.000 folhas) 
( 1.500 folhas) 
( 1.500 folhas) 

2) Lin has intern as derivadas da central telefonica, de acordo com a distribuit;;iio dos escrit6rios: um telefone para 
cada um dos chefes de servico 

3) Uma linha para chamadas internacionais a sede da Secretaria-Geral da OEA. 

d) Outros Servi~os 

Servicos medicos e de enfermaria. 

*As quantidades indicadas servem para dar uma ideia geral das necessidades da Conferencia e podem variar conforme for 
necessaria para o born funcionamento da mesma. 
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ANEXO Ill 

TRANSPORTE LOCAL* 
(Opcional) 

Servi~o de transporte, com chofer: 

1 autom6vel para o Secretario Executive de Assuntos Economicos e Socia is. 

brasil e canada desenvolvem 
coopera~io na area de 

normaliza~io e certifica~io 
de qualidade 

Ajuste, por troca de Notas, complementar ao 
Acordo de Coopera~iio Tecnica entre o Brasil e o 
Canada, para o desenvolvimento de um projeto de 
coopera~ao tecnica na area de Normaliz~iio e 
Certifica~iio de Qualidade, assinado, no Palacio do 
ltamaraty, em Brasilia, em 22 de setembro de 
1986, pelo Ministro de Estado, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Paulo Tarso Flecha de Lima, 
e pelo Encarregado de Neg6cios a.i. do Canada, 
Richard Joseph Belliveau. 

Ao Senhor Conselheiro Richard Joseph Belliveau, 
Encarregado de Neg6cios, a.i. do Canadfl 

Senhor Encarregado de Neg6cios, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota B-030 
datada de 22 de setembro de 1986, de Vossa Senhoria, 
cujo teor em portuguese o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a Nota Verbal n9 DCOPT /DCS/60/644 
(B46) (B10), de 24 de setembro de 1982, do Ministerio 
das Rela~oes Exteriores tlo Brasil, bern como ao Acordo 
de Coopera~ao Tecnica entre o Governo do Canadfl e o 
Governo da Republica Federativa do Brasil, de 2 de abril 
de 1975, tenho a honra de propor, em nome do Governo 
do Canada e nos termos do Artigo II do Acordo supra
mencionado, o seguinte Ajuste Complementar que dis
pde sobre um projeto de cooper~ao tecnica na area de 
normaliz~ao e certifica~ao de qualidade: 

1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Canadense 
para o Desenvolvimento lnternacional (doravante deno
minada "CIDA") como agencia responsflvel pelo cumpri
mento das obrigacc5es decorrentes deste Ajuste Comple
mentar. 

2. A CIDA designa o "Standards Council of Canada" 
(doravante denominado "SCC") como responsflvel pela 

opera~ao diflria e administra~ao direta do projeto, segun
do os criterios do Programa de Apoio lnstitucional da 
CIDA. 

II 

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa: 

a) a Secretaria da Coopera~ao Economica e Tecnica ln
ternacional da Secretaria de Planejamento da Presiden
cia da Republica (doravante denominada "SUBIN") 
como agencia responsflvel pela verific~iio do cumpri
mento das obriga~oes decorrentes deste Ajuste Com
plementar; 

b) a Assessoria de Cooper~iio lnternacional da Secretaria 
de Tecnologia Industrial do Ministerio da Industria e 
do Comercio (doravante denominada "ACI") como 
agencia responsavel pela coordena~o da implementa
~ao deste projeto; 

c) o Institute Nacional de Metrologia, Normaliza~ao e 
Oualidade Industrial (doravente denominado "INME
TRO") como responsavel pela opera~ao diflria e a ad
ministracao da contrapartida do projeto. 

Ill 

0 objetivo deste projeto e assistir o INMETRO no desen
vol~imento de um c6digo nacional de preven~ao contra in
cendios, de programas relatives a seguranca· no setor de 
eletricidade e na aplica~ao de tecnicas de garantia de qua
lidade em nfvel de programas nacionais de certific~iio e 
seriio alcan~ados at raves da execu~ao das segu intes ativida
des: 

a) estagios prflticos e v1s1tas de estudo de especialistas 
brasileiros as instituicoes apropriadas no Canada; 

b) forma~ao, servi~os de consultoria e visitas tecnicas por 
especialistas canadenses no Brasil. 

IV 

Como contribuicao a este projeto, o Governo do Canadfl 
concorda em prover, em tempo hflbil, o seguinte: 

a) aproximadamente cinco (5) homens/mes para aper
fei~oamento e visitas de estudo no Canada e aproxima-

• Niio inclui transporte para o recebimento das delega~oes no aeroporto. 
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damente cinco (5) homens/mes para servic;:os de con
sultoria no Brasil; 

b) instalac;:Oes, equipamento, materiais e provisOes neces
sarios ao programs de aperfeic;:oamento e de visitas no 
Canada, de acordo com as normas da CIDA; 

c) custeio das passagens aereas internacionais e domesti
cas, ajudas de custo e outros beneffcios para os brasi
leiros participantes dos programas de aperfeic;:oamento 
no Canada de acordo com as normas da Cl DA; 

d) custeio das passagens aereas internacionais salarios e 
despesas incidentais para os especialistas canadenses 
que venham fornecer cursos de aperfeic;:oamento e ser
vic;:os e consultoria no Brasil. 

2. Concorda-se em que o total da contribuic;:iio canaden
se, inclusive a contribuic;:iio da Cl DA no montante de 
Cdn$ 123.398,00 (cento e vinte e tres mil trezentos e no
vente e oito d61ares canadenses), niio excedera a Cdn$ 
130.398,00 (centro e trinta mil trezentos e noventa e oito 
d61ares canadenses), e cobrira os custos das atividades se
gundo o Acordo de Contribuic;:ao entre a CIDA e SCC em 
anexo. 

v 

1. Como contribuic;:iio a este projeto, o Governo da Repu
blica Federative do Brasil concords em prover, em tempo 
habil, o seguinte: 

a) no maximo (30) especialistas do INMETRO, ou por 
ele indicados, para aperfei.;oamento no Canada e no 
Brasil, de acordo com os termos do presente projeto, 
bern como salarios regulares e beneficios para estes 
especialistas durante o periodo de aperfeic;:oamento; 

b) instalac;:oes para treinamento, realizac;:ao de seminarios 
e pesquisas, assim como materiais e equipamentos ne
cessarios ao uso dos especialistas do sec em visita ao 
Brasil durante o projeto; 

c) pessoal- de contrapa,rtida, locais de escrit6rio, servic;:os 
de secretaria e servic;:os de traduc;:iio, quando necessa
rios, para o pessoal do SCC no Brasil; 

d) as passagens aereas domesticas, necessaries a execuc;:ao 
do projeto, para OS especialistas dO SCC trabalhando 
no projeto no Brasil; 

e) acomodac;:oes mobiliadas adequadas ou diaries para 
OS especialistas do SCC trabalhando no projeto no Bra
sil por perfodos superiores a urn mes de cada vez; 

f) qualquer outro tipo de apoio nao especificado nas 
contribuic;:oes canadenses mencionadas no Artigo IV 
deste Ajuste Complementar e necessaria a execuc;:§o sa
tisfat6ria do projeto. 

2. A contribuic;:iio do Governo brasileiro, incluindo sala
rios e beneflcios, (porem sem contar com o valor dos 
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~uipamentos e instalac;:oes existentes, do pessoal de con
trapartida, do custeio das passagens aereas domesticas e 
das acomodac;:Oes mobiliadas) e estimada no valor de 
Cdn$ 6.000,00 (seis mil d61ares canadensesl a ser efetua
da em cruzados a taxa de cambio em vigor nas datas de 
cad a desembolso. 

VI 

0 presente projeto devera ter a durac;:iio de aproximada
mente urn ( 1) ano, a partir da data da assinatura do pre
sante Ajuste Complementar. Se, ao termino daquele pe
rfodo, o projeto nao houver sido completado conforme 
previsto no presente Ajuste Complementar, podera ser 
prorrogado mediante acordo entre as Partes. 

VII 

1. 0 sec trabalhara em estreita cooperac;:ao com 0 

INMETRO na selec;:iio de treinandos, na organizac;:ao de 
viagens, na escolha das acomodac;:oes necessaries aos espe
cialistas brasileiros em aperfeic;:oamento no Canada e aos 
tecnicos canadenses no Brasil e no acompanhamento da 
evoluc;:ao das atividades do projeto. 

2. A CIDA fornecera a SUBIN, a ACI e ao INMETRO 
os relat6rios de acompanhamento do projeto a serem pre
parados anualmente pelo sec. 

3. A'CIDA e a SUB IN realizariio conjuntamente, a medio 
prazo, uma revisiio operacional das atividades do projeto. 

4. A avaliac;:iio final do projeto sera realizada conjunta
mente pela CIDA e pela SUBIN, de acor,do com urn pro
cesso a ser acordado entre as Partes. 

5. Ao termino do projeto, o INMETRO concords em 
fornecer ao SCC uma carta confirmando que o projeto 
foi completado de acordo com os objetivos menciona
dos no Artigo Ill deste Ajuste Complemental. 

VIII 

1. Se necessaria, o presente Ajuste Complementar podera 
ser emend ado da maneira prescrita pelo Acordo de Coope
rac;:ao Tecnica de 2 de abril de 1985, notadamente por tro
ca de Notas diplomaticas entre o Governo do Canada eo 
Governo da Republica Federative do Brasil. No entanto, o 
Acordo de Contribuic;:ao entre a CIDA e o SCC poder;fl 
ser emendado pela simples troca de cartas entre 0 sec e 0 

IN METRO, com aprovac;:iio previa da CIDA. 

IX 

0 Governo do Canada eo Governo da Republica Federati
ve do Brasil deverao ajustar a devida diligencia e eficiencia 
no cumprimento deste Ajuste Complementar a cada uma 
das Partes devera fornecer a outra, na medida do possfvel, 
todas as informac;:oes pertinentes que vierem a ser solicita
das. 
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X 

Qualquer comunicac;:ao, administrativa ou outra, entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
do Canada, relativa ao projeto objeto deste Ajuste Com
plementar, devera ser efetuada por escrito, certificando
sa uma das Partes de que seja devidamente recebida pela 

outra Parte quando entregue em ma'o, pelo correio, por 
via telegratica, telex ou radiograms e dirigida aos andere
cos abaixo relacionados: 

Para o Brasil: 
Institute Nacional de Metrologia, Normalizac;:ao e 

Oualidade Industrial 
Prac;:a Maua, 7 - 12/13 andares 
20.081- Rio de Janeiro (RJ) 
Brasil. 

Para o Canada: 
The President 
Canadian International Development Agency 
c/o Canadian Embassy 

SES- Avenida das Nac;:oes, Lote 16 
70.410- Brasilia (OF) 
Brasil. 

XI 

0 presente Ajuste Complementar cancela qualquer outro 
Acordo anterior, verbal ou escrito, relative ao projeto des
crito no Artigo Ill do presente Ajuste Complementar. 
entre os Governos do Canada e da Republica Federativa 
do Brasil. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil con
corde com as propostas contidas nos itens I a XI, acima 
transcritos, tenho a honra de propor que esta Nota e 
a Nota de resposta de Vossa Excel€mcia, em que se expres
se a concordancia de seu Governo, constituam um Ajuste 
Complementar entre os nossos do is Governos, a entrar em 
vigor na data da Nota de resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelen
cia os protestos de minha mais alta considerac;:ao". 

'2. Em resposta, informo Vossa Senhoria de que o Gover
no brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 

constituir urn Ajuste Complementar entre os nossos dois 
Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar·a Vossa Senhoria 
os protestos da minha mui distinta considerac;:ao. 

Paulo Tarso Flecha de Lima 

acordo promulgado 
Acordo de Cooperac;:a'o Cultural, Cientffica e Tecnica com 
o Congo, assinado em Brasilia, em 7 de julho de 1982, foi 
aprovado pelo Decreto Legislative n9 15, de 28 de agosto· 
de 1985, e entrou em vigor no dia 14 de julho de 1986, 
atraves do Decreto de Promulgac;:ao n9 93.202, publicado 
no Diario Oficial n9 168, de 03 de setembro de 1986. 0 
texto deste Acordo foi publicado na Resenha numero 34, 
p{lgina 96. 

atos bilaterais do brasil 
com outros paises, 

assinados no terceiro 
trimestre de 1986, e que 

nao se encontram em vigor 

EST ADOS UN I DOS DA AMERICA 

ACORDO DE COOPERACAO MUTUA PARA A REDU
CAO DA DEMANDA, PREVENCAO DO USO INDEVI
DO E COMBATE A PRODUCAO E AO TRAFICO IL(
CITOS DE DROGAS. 

Celebrado em Brasflia, a 3 de setembro de 1986. 
Esta no Congresso Nacional para ser aprovado. 

TCHECOSLOVAOUIA 

CONVENCAO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRI
BUTACAO E PREVENIR A EVASAO FISCAL EM 
MATlORIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA. 

Celebrado em Brasilia, a 26 de agosto de 1986. 
Esta no Congresso Nacional para ser aprovado. 
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governo brasileiro convida 
o arcebispo desmond tutu 
a visitar o brasil 

Comunicado do ltamaraty i imprensa, divulgado 
em Br•llia, em 24 de julho de 1986. 

No cont.:xto de sua polftica de condenacao ao abominit
vel regime de "-apartheid" e de solidariedade aos patrio
tas sul-africanos que lutam para instaurar uma nova socie
dade na Africa do Sui, livre do flagelo do racismo, o Go
verne brasileiro decidiu convidar, oficialmente, para 
visitar o Brasil, o Arcebispo Desmond Tutu, Premio Nobel 
da Paz em 1984, recentemente eleito Arcebispo da cida
de do Cabo e Primaz da lgreja Anglicana da Africa do Sui. 

Na data de ontem, o Encarregado de Negocios a. i. do 
Brasil, Secretario Victor de Mello Vianna, entrevistou-se 
com o Arcebispo Tutu, formulando-lhe o convite para vi
sitar o Brasil. Ao aceitar o referido convite, o Arcebispo 
Desmond Tutu declarou-se profundamente honrado com 
a iniciativa do Governo brasileiro. Manifestando grande 
admiracao pela sociedade brasiieira, prop(ls realiiar sua 
visita no infcio de 1987. 

0 Arcebispo Desmond Tutu l! dos mais importantes If
dares da oposic§o ao "apartheid" e sua militancia ativa e 
intransigente em favor da superaciio, por via pacifica, des
sa regime odioso e anacronico valeu-lhe ample reconheci
mento internacional. Suas posicoes firmes e seu comba
tive trabalho coadunam-se com a polftica de repudio do 
"apartheid", tradicionalmente observada pelo Governo 
brasileiro, que, ao formuiar-lhe convite oficial para visitar 
o Brasil, quer demonstrar o seu reconhecimento pela luta 
incansavel que desenvol'lle o Arcebispo em favor da supres
s§o de um regime atentat6rio as mais caras tradi.;:c5es brasi
leiras de convivimcia racial. 

governo brasileiro repudia 
base milltar angolana 
ataque sul-africano contra 

Comunicado ll imprensa divulgado pelo Palflcio do 
ltamaraty, em Brasilia, em 13 de agosto de 1986. 

Ao tomar conhecimento dos ataques perpretados em 10 
e 11 do corrente mAs pelas Forcas Armadas sul-africanas 
contra base militar angolana, localizada na regiiio de Cuito 
Canavale, o Governo brasileiro manifests o seu repudio a 
esse reincidente ato de agressao do Governo da Africa do 
Sui por constituir inaceitavel viola.;:§o dos princfpios fun-

damentais do Direito lnternacional que deve reger as Re
la.;:c5es entre os Estados vizinhos. 

0 Governo brasileiro, interpretando os sentimentos na
cionais, expressa sua solidariedade ao Governo da Repu
blica Popular de Angola e a todas as vitimas das agress5es 
sul-africanas. 

governo brasileiro 
preocupado com 
alastramento dos atos 
terroristas 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasnia, em 11 de setembro de 1986. 

0 Governo brasiieiro ve com profunda preocupa.;:ao o 
grave processo de alastramento dos atos de terrorismo. 

A violimcia nao discrimina entre suas vftimas. Recente
mente cidadao, que reside em nosso pais e tem familia 
brasileira, conseguiu escapar com vida do sequestra de 
uma aero nave, epis6dio que deixou muitas vftimas inocen
tes. 0 Governo brasileiro viu igualmente, com cheque e 
consternacao. o recente ato criminoso praticado contra 
uma sinagoga, em que muitos perderam a vida. 10 inacei
tavel que tais atos possam repetir-se. 10 causa tambl!m de 
especial preocupacao o fate de que, em nosso continente, 
se multipiiquem atos de terrorism a e de viol en cia pol ftica. 

A comunidade internacional nao pede assistir passivamen
te a esse processo. Cada ato de violimcia traz em si o 
germe de mais violencia, mais terror, tornando impossf
vel encaminhar a soiUI;;ao de qualquer problema politico. 

0 Governo brasileiro acredita que a comunidade interna
cional deve procurar, atraves de instrumentos adequados, 
fundados em consenso ample, solu.;:oes para extirpar a 
violencia do cotidiano internacional. 

itamaraty anuncia visita do 
presidente argentino 
ao brasil 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 16 de setembro de 1986. 

A convite do Presidente da Republica Federativa do Bra
sil, Doutor Josl! Sarney, o Presidente da Nacao Argentina, 
Doutor Raul Ricardo Alfonsfn, realizara vis ita de Estado 
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ao Brasil, nos pr6ximos dias 9, 10 e 11 de dezembro pr6-
ximo. 

governo brasileiro condena 
terrorismo na fran~a 

Comunicado ll imprensa divulgado pelo Palacio do 
ltamaraty ,em Brasilia, em 18 de setembro de 1986. 

Sao profundos os lacos de amizade que ligam o povo 
brasileiro ao povo frances. 

Assim, neste momento em que se repetem, em territ6rio 
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frantas, abominaveis atos de terrorismo, o Govemo brasi
leiro manifesta a mais profunda e irrestrita solidariedade 
ao povo amigo da Franca. esperando que o ciclo absurdo, 
que ja fez tantas vftimas inocentes, chegue imediatamente 
ao fim. 

Diante deste quadro, o Governo brasileiro·assinala a sua 
compreensao pelas medidas que vern sendo tomadas pelas 
autoridades francesas para atalhar o processo terrorista. 

0 Governo brasileiro, ao condenar, com veemencia, essas 
manifesta¢es do terrorismo, reitera a sua exortacio ll co
munidade internacional para que, com urgencia, chegue a 
ac5es concertadas que permitam um combate efetivo a 
todas as formas de violencia polftica. 
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mensagens do presidente 
jos6 sarney a raul alfonsln 

Mensagens do Presic:lente JoSii Sarney ao Presidente 
Raul Alfonsfn, ao ingressar e ao sair do asp• 
a6reo argentino, respectivamente, nos dias 28 e 30 
de julho de 1986. 

MENSAGEM AO INGRESSAR NO 
ESPACO AEREO ARGENTINO 

Ao ingressar no espaco a~reo argentino, desejo fazer che· 
gar a Vossa Exceh~ncia e, por seu inter~io, ao povo ir· 
moo da Republica Argentina as mais calorosas sauda~Cies 
do povo brasileiro, no momenta em que iremos reafirmar, 
com esta visita, o patrimonio de s61ida e crescenta amiza· 
de que feliz mente une nossos palses. 

A atenc§o dos brasileiros se volta para as importantes me· 
didas que definiremos conjuntamente, para aprofundar 
ainda mais a integr~§o economics e a vasta cooper~iio 
entre nossos palses, dentro de um esplrito de igualdade, 
beneflcios mutuos e ~lica~iio gradual e flexlvel. Esta vi· 
sita, que me oferecera a oportunidade de desfrutar da hos
pitalidade e (jo carinho dos argentinas, marcara, tenho 
certeza, o inlcio de nova era nas rela~es entre a Argen
tina e o Brasil, ja tiio identificados pela comunh§o de 
idea is democraticos e por seu determinado esfor~o de pro· 
gresso social e desenvolvimento. 

Antecipando o di~logo de amizade e entendimento que 
me reservam os encontros com Vossa Excelencia, sou-lhe 
desde ja muito grato pelas manifesta~Cies de especial de· 
ferencia com que o Governo e o povo argentino prepare
ram esta visita, para alegria e emo~iio dos brasileiros. 
Tenho certeza de que siio gestos como este os que cimen
tam para sempre a amizade e a cooper~§o reclproca e 
igualitilria em favor de povos predestinados a harmonia e 
ao entendimento. 

Jol6 Samey 
Presidente da Republica Federative do Brasil 

MENSAGEM AO OEIXAR 0 ESPACO 
A~REO ARGENTINO 

AI dejar el espacio a6ro argentino para regresar ao Brasil, 
pido a Vuestra Excelencia aceptar y transmitir al Gobier
no y al pueblo argentinas mis mas profundos agradeci
mientos por Ia aspontanea demostraci6n de afecto y 
amistad de Ia que fui objeto mi estadla em Buenos Aires. 
Tan calida recepci6n expressa el elevado nivel que alcan· 

zaron nuestras relaciones de amistad y cooperaci6n, no 
s61o a nivel gubernamental, sino principalmente em el 
sentimiento popular, que es Ia base de las relaciones pro
misorias que estamos construyendo entre nuestros paises. 

Dejo Buenos Aires convencido de que dimas pasos deci
sivos en Ia aproximaci6n que nuestros paises experiments
ron despuM de que pasaron a compartir los mismos idea
les de convivencia democratica y de Ia misma determi
naci6n de buscar el progreso econ6mico y social con base 
en los interes mas legltimos de sus pueblos. El Brasil y Ia 
Argentina viven una etapa hist6rica de consolidaci6n de su 
integraci6n econ6mica y de su cooperaci6n basadas en Ia 
mutualidad de beneficios, del gradualismo en Ia aplicaci6n 
y de Ia igualdad y simetrla en el desarrollo. 

Congratulome con Vuestra Excelencia por ese ~xito-, que 
acredito en gran parte al empeno personal de Vuestra 
Excelencia al interpreter el significado de nuestras relacio
nes para el futuro de nuestros pueblos. 

Reitero, puM, mis agradecimientos por las atenciones con 
que los argentinas rodearon este acontecimiento, cuyos 
resultados espero poder ampliar y desarrollar con Vuestra 
Excelencia cuando nos de el honor de poder recibirlo en 
el Brasil, para una visita oficial, en fecha en que todos los 
brasilenos, y yo mismo en especial, esperamos sea muy 
pr6xima 

-Jol6 Sarney 
Presidente de Ia Republica Federative del Brasil 

presidente brasileiro e 
uruguaio enviam mensagem 

ao presidente argentino 

Mensagem do Presidente do Brasil, JoSii Sarney, e 
do Uruguai, Julio Maria Sanguinetti, ao Presidente 
da Argentina, Raul Alfonsln, enviada em 13 de 
agosto de 1986. 

AI termino de nuestro encontro y en ocasi6n de subscri
bir nuevas acuerdos de cooperaci6n, recordamos aqui, en 
Brasilia, el esplritu que anim6 nuestra reciente reuni6n de 
Buenos Aires, el cual inspir6 estos renovados pasos de en
tendimiento bilateral y di6 un nuevo impulso a Ia amistad 
entre nuestros pueblos, al progreso comun y a Ia consoli
daci6n de nuestras democracies. 

Jol6 Sarney 
Julio Maria Sanguinetti 
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mensagem do presidente 
jose sarney no dia 

da namfbia 

Mensagem do Presidente Jose Sarney ao Secretario 
Geral da ONU e ao Presidente do Conselho das 
Na~oes Unidas para Namibia, enviada em 26 de 
agosto de 1986, por ocasiao da comemora~o do 
Dia da Namibia. 

No ano passado, tive a oportunidade de afirmar, perante 
a Assembh!ia Geral, que nos causa revolta no Brasil, onde 
a discrimin~ao racial e ilegal e e crime previsto no C6di· 
go Penal, ver a persistimcia de configura~es coloniais di
tadas pela intoleriincia racista. 

Reiterei solenemente, naquela oportunidade, nossa total 
condenacao ao apartheid e nosso apoio sem reservas a 
independencia da Namibia sob a egide das N~iies Unidas. 

Enviei mensagem ~melhante a Conferencia sabre San~es 
contra a Africa do Sui, recentemente realizada em Paris. 

Nil"o cessaremos de expresser nosso repudio em relacao a 
situacao da Namibia. Nesta ocasiao, desejo reafirmar, umr 
vez mais, nosso compromisso com a causa do povo da Na· 
mlbia e nosso apoio a luta da SWAPO, seu unico e leglti· 
mo representante, em favor da independencia daquele ter· 
rit6rio, em conformidade com a Resolucao 435 (1978) do 
Conselho de Seguranca. 

Tentativas do regime apartelsta de estabelecer um "gover
no provis6rio" em Windhoek, em desrespeito as resolu
coes relevantes do Conselho de Seguranca e da Assem
bh!ia Geral, bern como a imposicao de condicoes estranhas 
a materia para a concessao de independencia a Namibia, 
sao apenas coerentes com a pnhica de agressiio aberta 
que a Africa do Sui vern seguindo contra seus vizinhos 
paclficos. 

Tais politicas nao prevaleceriio. Estou confiante de que, 
apesar dos esforcos desesperados da Africa do Sui para re
verter o curso da Hist6ria, esta-se aproximando rapids
mente o dia em que testemunharemos a implementaciio 
plena da Resolu~iio 435, juntamente com a acessiio da 
Namibia a independencia, de modo que a paz e a segu· 
ranca possam, finalmente, ser compartilhadas por todos os 
palses africanos amantes da paz. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federative do Brasil 

abreu sodre prop6e inclusio 
do tema atiAntlco sui no 
programa da assembleia 

da onu 
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Carta do Ministro de Estado das Rela~es 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, ao Secretario 
Geral da Organiz~lio das Na~aes Unidas, Javier 
Perez de Cuellar, propondo a inclusao do tema 
"Zona de Paz e Coopera~o do Atliintico Sui" no 
programada 41!1 Sessio da Assembleia Geral das 
Na~oes Unidas. A carta foi enviada em 29 de maio 
de 1986 e divulgada pelo Palflc:io do latamaraty, 
em Brasflia, em 17 de setembro de 1986. 

AI inaugurarse el cuadragesimo perlodo de sesiones de Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de sep
tiembre de 1985, el Presidente Jose Sarney dijo lo siguien
te: 

"EI Brasil desplegara todos los esfuerzos posibles para 
preserver el Atlantica meridional como un area de paz, 
protegldo de Ia carrera de armamentos, de Ia presencia de 
armas nucleares y de cualquier otra forma de enfrenta
miento originado en otras regiones." 

El Atlantica meridional es una regi6n con identidad pro
pia. Los parses en desarrollo de Ia regi6n - de America 
Latina y Africa - comparten problemas e intereses simi
lares en las esferas del desarrollo econ6mico, el bienestaf 
social y Ia paz. Muchos de ellos dependen grandemente 
del oceano para Ia subsistencia misma de sus problaciones. 
Estas naciones tienen una preocupaci6n vital y una res
poQs!lbilidad especial por propiciar .un clima conducente 
al entendimiento y Ia cooperaci6n entre toda Ia comuni
dad de Ia regi6n. 

La abominable situaci6n imperante en Sudafrica v Nami
bia y las amenazas que para Ia paz y Ia' seguridad mundia
les y regionales plantea el regimen del apartheid son causa 
de grave inquietud. 

La comunidad internacional, ademas, ha venido.observan
do tendencias recurrentes de fortalecimiento del poderlo 
militar naval, tanto cuantitativo como cualitativo, con Ia 
consiguiente proliferaci6n geogratica de las armas nuclea
res, sin respetar el derecho de los palses que no poseen ar
mas nucleares a vivir en paz y seguridad. 

La independencia de Namibia y Ia eliminaci6n del regimen 
racista del apartheid son condiciones esenciales para ga
rantizar Ia paz y Ia seguridad en el Atllmtico meridional. 
Por lo mismo, es fundamental excluir de Ia regi6n las ten
siones v los enfrentamientos a los que es ajena. 

A este respecto, Ia declaraci6n del Atlantica meridional 
como zona de paz y cooperaci6n es un corolario 16gico de 
otras sobresalientes lniciativas, como el Tratado de Tlate
lolco para Ia proscripci6n de las armas nucleares en Ame
rica Latina y de Ia Declaraci6n sobre Ia Desnuclearizaci6n 
de Africa aprobada par Ia Organizaci6n de Ia Unidad Afri
cana. 

El estableclmiento de una zona de paz v coopearcl6n en 
el Atlantica meridional coadyuvarra en forma significative 
a fomentar Ia paz universal, sustentada en Ia igualdad de 
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derechos y Ia justicia para todos, de conformidad con Ia 
Carta de las Naciones Unidas. 

Habida cuenta del gran interes mostrado par muchos 
pafses de Ia regi6n del Atlantica meridional en esta cues
ti6n, el Gobierno del Brasil considers que ha llegado el 
momenta de que las Naciones Unidas, en cumplimiento 
de las responsabilidades que le competen en virtud de Ia 
Carta, examine Ia cuesti6n del Atlantica meridional, con 
miras a mantener libre a Ia regi6n de las tensiones deriva· 
das de intereses ajencs a los pafses en desarrollo de ambas 
ribera& y a garantizar que este oceano sirva exclusivamente 
a los fines de Ia cooperaci6n pacifica y el fortalecimiento 
de Ia solidariedad entre los pueblos de Ia regi6n. 

Par Ia tanto, solicito a Su Excelencia, de confarmidad con 
el articulo 13 del reglamento de Ia Asamblea General, que 
se incluya en el programs provisional del cuadragesimo 
primer perfodo de sesiones de Ia Asamblea General un 
tema titulado "Zona de paz y cooperaci6n del Atlantica 
meridional". 

Asimismo, solicito que se considere que esta carta consti
tuye el memoranda explicative requerido en virtud del 
articulo 20 del reglamento y que se distrihuya como 
documento oficial de Ia Asamblea General. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Ia Republica Federativa del Brasil 
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llvro de montelro Iobato 
6 lan~ado no peru 

Realizou-se no dia 25 do m6s de junho de 1986, no audi· 
t6rio da Embaixada do Brasil em Lima, o lan~mento do 
livro "Naricita" de Monteiro Lobato, com a participac;ao 
dos intelectuais peruanas Arturo Corcuera, Marco Martos, 
Roberto Rosario Vidal e Abelardo Sanchez Leon. 

A reuni§o iniciou-se com breve comentario da Chefe do 
Setor Cultural situando Monteiro Lobato no tempo e em 
relac;iio ;11 literatura infantil brasileira, seguida da exposi
c;§o do poeta peruano Arturo Corcuera, tradutor de "Nari
cita". 0 Professor da Universidade de Siio Marcos, Marco 
Martos, que conforme seu testemunho, aprendeu a ler nos 
textos de Monteiro Lobato, assinalou a importancia do 
autor brasileiro para os leitores infantis de Hispano-Aml!
rica. Roberto Rosario Vidal, Presidente da Associaryiio 
Peruana de Literatura lnfantil e autor de livros para crian
ryas, de mane ira concisa comentou a obra de Monteiro Lo
bato, tendo terminado o referido col6quio com as obser
varyC!es de Abelardo Sanchez Leon sobre o uso diversifi
cado que se podera dar a "Naricita" como texto de lei
tura escolar. 

Por ser a primeira obra de literatura infantil editada pela 
Embaixada em Lima, a nova publicac;ao foi acolhida com 
.especial entusiasmo e mereceu elogiosos comentarios nao 
s6 quanto ao conteudo, como tambllm, pela sua apresen
tac;ao grafica. 

A numerosa assistencia, composta em sua maioria de pro
fessores, escritores e artistas graficos ligados a literatura 
infantil, estudantes e editores, propiciou interessante de
bate ao finalizar a reuniiio. 

delega~io chinesa examina 
experiAncia econOmics 
braslleira 

Visitou oficialmente o Brasil, a partir de 22 de agosto, 
delegary§o da Comissa'o da Reforma Economica Estatal da 
Republica Popular da China. A vinda da delegaryao chine
sa teve por objetivo informar-se sobre a experiencia eco
nomics brasileira, sobretudo no que se refere aos seguin· 
tes aspectos: 1 I evoluryfo do sistema economico, a partir 
de 1950 atll nossos dias; 21 abertura da economia brasi
leira ;11 economia internacional e suas consequencias; 3) pot
pel do investimento estrangeiro na economia brasileira 
4) dlvlda externa; e 51 distribuiryfo de renda. 

A delegaryao esteve compOsta por 8 membros e chefiada 
pelo Senhor Professor Yang Oixian e pelo Vice-Ministro 
Zhou Taihe. 

Em Brasilia, a delegary§o visitou, nos dias 25 e 26, a. 
Coordenadoria de Assuntos lnternacjonais e a Secreta· 
ria Especial de Assuntos Economicos do Ministerio da Fa
zenda; a Secretaria de Cooperac;io Ecooomica e Tecnica 
lnternacional da Secretaria de Planlljamento da Presiden
cia da Republica (SUBIN/SEPLAN); a Coordenadoria 
lnternacional do Ministerio da Industria e do Comllrcio; 
o Banco Central e o Departamento de Economia da 
Universidade de Brasilia. Os membros da delegaryao entre
vistaram-se, no ltamaraty, com o Senhor Subsecretario 
de Assuntos Politicos Bilaterais, que lhes ofereceu al
moryo. 

Em Sao Paulo, a delegaryiio visitou a Federac;<io de Indus
trias do Estado de Sao Paulo (FIESPI, a Universidade de 
Campinas; a Empresa Brasileira de Aeronautica e a Enge
sa S.A. No Rio de Janeiro serio visitadas a Carteira de 
Comercio Exterior (CACEX), Fundaryao Getulio Vargas, 
Pontlficia Universidade Catblica (PUC), Confederac;<io Na
cional da Industria (CNI), Fundaryiio Institute Brasileiro 
de Geografia e Estatlstica (IBGE), Fabrica de Alumlnio 
da Companhia Vale do Rio Doce (VALE SUL), eo Est&
leiro Caneco. Em Salvador, a delegaryao realizou visita de 
cortesia ao Senhor Governador do Estado da· Bahia, e 
conheceu o Complexo Petroqufmico de Cama~ri 

(COPECI. Em Recife, visitou a Superintendencia do De
senvolvimento do Nordeste (SUDENE). Ao encerrar a vi
sita, em Manaus, a delegaryao foi recebida na Superinten
dencia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e percor
reu algumas das fabricas localizadas naquela capital. 

A delegaryao da Comissao da Reforma Economica Estatal 
da Republica Popular da China partiu de Manaus, com 
destino ao Mllxico, no dia 10 de setembro. 

brasil e admitido como 
membro da comissao para a 
conserva~io dos recursos 
vivos marinhos antarticos 

0 Brasil foi admitido, anteontem, dia 8, como membro 
pleno da Comissao para a Conservac;ao dos Recursos 
Vivos Marinhos Antarticos. A Comissao e responsavel pela 
implementaryiio dos objetivos e princlpios da Convenryao 
sobre a Conservac;io dos Recursos Vivos Marinhos Antar
ticos, ;11 qual o Brasil aderiu em 28 de janeiro do corrente 
ano, especialmente no que concerne a adoryao de medidas 
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para a conservacao e utilizacao racional daqueles recursos. 
0 Comite Cientlfico, 6rgao consultive da Comissao, 
incumbe-se de levantar dados e promover o conhecimento 
cientffico dos recursos cobertos pela Convencao, bern 
como estabelecer crittirios e metodos que orientem a 
Comissao a adotar medidas necessarias. 
A Comissao e o 6rgao decis6rio sobre a condu~ao da pesca 
na Ant6rtida, onde ressalta o Krill, esptkie de camarao 
que poder(l vir a ter importancia decisiva para os proble· 
mas de alimentacao. 

Em 1983, o Brasil tornou·se Parte Consultiva do Tratado 
da Ant6rtida, com direito a participar nas Reunioes Con
sultivas, onde se tomam as decisoes a respeito da Antar
tida. Em 1984, o Brasil foi admitido como membra do 
Comite Cientlfico para Pesquisas Ant6rticas, que coorde
na as atividades cientfficas. Com a admissao na Comissao 
para a Conserva~ao dos Recursos Vivos Marinhos Antarti
cos, o Brasil passa a participar em todas as instancias onde 
se tomam as decisoes sobre a Ant6rtida e seus recursos. 

itamaraty comemora o 
ano internacional da paz 
Raealizou-se, no dia 16 de setembro, no Palacio ltamara
ty, cerimonia comemorativa ao Ano lnternacional da Paz 
e ao Dia lnternacional da Paz. Na ocasiao foi feita a lei
tura de mensagem do Secret<lrio Geral da ONU alusiva a 
data, foi lan~ado o selo comemorativo ao Ano lnterna
cional da Paz e proferida conferencia pelo Ministro Jose 
Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal, sobre o 
tema "Paz e Direito lnternacional". Participaram do 
evento altas autoridades nacionais, Chefes de Miss5es Di
plomaticas estrangeiras e Representantes de Organismos 
lnternacionais. 

A data coincidiu com a abertura, em Nova York, dos tra
balhos da 41!1 Sessao da Assembltiia Geral das Na~oes Uni
das. A proclamacao de urn Ano lnternacional dedicado a 
Paz decorre da celebr~ao do 409 aniversario da Organi
za~ao, em 1985, ocasiao em que a Assembltiia Geral obser
vou que "a Paz continua a ser uma meta e niio uma reali
za~ao, apesar dos grandes esfor~os das Na~oes Unidas", e 
que era necessaria "concentrar os esfor~os das Na~oes 
Unidas e dos Estados Membros para promover os ideais 
de paz e par em evidencia, atraves de todos os meios ~ia
veis, seu compromisso com a paz". 

brasil participa da feira 
internacional de outono 
de budapeste 
Entre 19 e 28 de setembro, real izou-se a Fe ira I nternacio
nal de Outono de Budapeste na Hungria, da qual o Brasil 
participou pela 16!1 vez. Trata-se de urn evento tradicional 
no qual o apoio da Comissao de Comtircio com a Europa 
Oriental (COLESTE) visa, sobretudo, buscar, manter os 
contatos e aprofundar a presen~ das empresas brasileiras 
no mercado hungaro. 
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A referida Mostra aconteceu numa area de 300 m2 e 
contou com a participa~ao das seguintes empresas brasi
leiras: lnterbras, ABC Trading, SPASA Trading (do Grupo 
Sao Paulo Alpargatas), Cia Cacique de Cafe Soluvel, Cia 
Tecnica Monteiro Aranha e diversas empresas do Setor 
cal~ista e de couro do Rio Grande do Sui, a saber: Cal
~ados Starsax, Plfnio Fleck Cia. Ltda, Curtume Bender 
S/A, Mllquinas ltali Ltda., Corbetta S/A Industria e Co
mercia, Metalurgica Daniel Ltda., Fiverlates Industria e 
Comtircio de Metais Ltda., Jymbell Produ~es. Curtume 
Schuck, Curtume Kern, Scala - Servi~os de Exporta~ 
Ltda e Bantrade Cia. de Comercio lnternacional. 

As empresas acima exibiram borrachas sinteticas, cal~s. 
camisas, blusas, cafe, malharias, cal~ados em couro e em 
p:astico, cal~dos esportivos, ten is, sand(! lias e componen
tes para cal~ados. 

sexta reuniio da comissao 
m ista brasil-rda 
Realizou-se no Palacio ltamaraty, em Brasflia, no perfodo 
de 24.a 26 de setembro, a VI Reuniao da Comissao Mista 
Brasil-ADA, estabelecida em 1975 pelo "Acordo de Co
mercia e Pagamentos" assinado pelos dois pafses. A reu
niao teve por finalidade avaliar as rel~oes comerciais, 
economicas e cientffico-tecno16gicas entre o Brasil e a 
ADA desde o ultimo encontro, em 1983, e identificar 
novas oportunidades de coopera~ao. Para tanto, Joram 
convidadas varias empresas privadas e estatais, alem dos 
Ministerios que participam do intercambio com a ADA.. 

A delegacao brasileira foi chefiada pelo Embaixador Ro
nalda Costa, Subsecretario Geral de Assuntos Polrticos 
Bilaterais e Secretario Geral interino, e a atema-oriental 
pelo Senhor Wilhelm Bastian, Vice-Ministro do Comercio 
Exterior da ADA. Em Brasflia, o Vice-Ministro Bastian 
manteve contatos com os Ministros da Educacao, Ciencia 
e Tecnologia e Transportes, com o Secretario Geral da 
SEPLAN e com o Diretor da Area Externa do Banco Cen
tral. 

A reuni1io propiciou possibilidades de incremento nas 
rel~oes comerciais e deu ensejo ao surgimento de novas 
oportunidades concretas de cooperacao cientffica e tecno
Jbgica. A situacao atual nao reflete as potencialidades reais 
de intercambio entre os dais pafses e, nesse contexto, o 
objetivo principal da Reuniao, alem da ampliacao da co
operacao economica e cientffico-tecnol6gica, sera o rea
quecimento eo equilfbrio do intercambio comercial. 

ministro do desenvolvimento 
urbano e meio ambiente 
inaugura a expobrasil-86~ 
em moscou 
Ao inaugurar, 110 dia 29 de setembro, em Moscou, a 
EXPOBRASIL-86, o Ministro Deni Schwartz, do Deten-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

volvimento Urbano e Meio Ambiente afirmou que o Bra
sil "quando e onde necessaria, empenha-se pela elimina
cao das barreiras protecionistas que cerceiam nossas ex
portacc5es, buscando equacionar, de forma realista e 
objet iva a questao dad fvida extern a". No que se refere ao 
relacionamento Brasii-Uniao SovitHica, Schwartz lembrou 
que "com as nossos parceiros, como a Uniiio Sovietica, es
tamos mais e mais abrindo caminho a novas e imaginosas 
formas de cooperacao economica, cientffica e tecnol6-
gica". 

A abertura da EXPOBRASI L-86 contou com a presenca 
do Embaixador Ronalda Sardenberg, do Vice-Ministro 
do Comercio Exterior da URSS, Gairat Rakhimbaev e do 
Presidente da Camara do Comercio e Industria, Eugueniy 
Pitovranov alem de urn grupo de mais de 40 empresarios 
brasileiros que acompanham o Ministro Deni Schwartz em 
sua visita oficial ao pafs. 

A EXPOBRASI L-86 constitui a segunda mostra brasileira 
do genera realizada na Uniao Sovietica, desde o ana passa
do. 0 comercio existente entre o Brasil e a URSS ainda se 
encontra abaixo do n fvel desejado pelos dais parceiros, e a 
exposit;:iio brasileira tern por objetivo contribuir para a ele
va<;:ao e intensificar;iio das rela<;:oes comerciais entre as 
dois pafses. 

A maior parte das empresas que participarao da EXPO
BRAS! L ja e conhecida das organiza<;:oes sovieticas. Tais 
empresas tern tido, nos ultimos anos, numerosos contatos 
com seus parceiros sovieticos, seja par meio de missoes co
mercia is e particip~ao em feiras internacionais, seja pela 
troca de visitas de tecnicos e especialistas. 

Outras firmas estarao presentes pela primeira vez na Uniiio 
Sovietica. Tencionam, no en tanto, oferecer mercadorias e 
realizar trocas comerciais em setores que se encontram em 
crescente desenvolvimento na URSS. 

0 principal objetivo da EXPOBRASIL, contudo, eo de 
mostrar que, alem dos produtos tradicionais que vern 
sendo exportados para a Uniao Sovietica, o Brasil tern 
hoje a possibilidade de oferecer uma nova e imensa varie
dade de produtos manufaturados para o mercado sovie
tico. 

Por outro lado, o interesse em intensificar as relat;oes co
merciais bilaterais tem partido de ambos os pafses. 

Nesse sentido, a exposir;ao comercial sovietica iniciada no 
Rio de Janeiro, no ultimo dia 17 de setembro, representa 
urn bom exemplo dos e9forr;os realizados pela parte so
viatica. 

As seguintes empresas participariio do evento: ABC Tra
ding, Abrassucos, Barreto Trading, Comexport, Cia. Caci
que de Cafe Soluvel, Vale do Rio Doce, Siderbras, Spasa 
Trading e lnterbras. 

Entre as diversos Ministerios e Organizat;oes sovieticas 
com os quais as empresas brasileiras ja tern mantido nego-

ciat;c5es e contratos, valeria mencionar: a Camara de Co
mercia e Industria da URSS, o Ministerio do Comercio 
Exterior, o Ministerio da Industria dos Meios de Comuni
cat;;!io, o Ministerio da Construt;;!io de lnstrumentos, o 
Ministerio da Industria do Radio, o Ministerio da Indus
tria Eletronica, o Ministerio da Industria Leve, o Ministe
rio d~ Transporte Marftimo, a Soyuzplodoimport, a Tech
mash import, a Sovfracht, a Tiajpromexport, a Tsvetme
tropromexport, a Selkhozpromexport e a Licensintorg. 

A EXPOBRASI L-86 e uma iniciativa da Celeste e conta 
com o apoio do setor de promot;ao comercial da Embai
xada do Brasil em Moscou. Sua organizat;ao, a exemplo 
do ano anterior, esta a cargo da empresa EPI - Consul
toria e Planejamento S/ A. 

Presente em Moscou estara tambem comitiva empresarial 
que acompanhar<'l o Minisro do Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, Deni Schwartz. Esta comitiva, integra
da por cerca de 40 empresarios, estara representando o se
tor de construt;ao civil brasileiro, alem de outros setores 
da economia nacional. A designa<;:ao do Mini~tro Schwartz 
pelo Presidente Sarney, para inaugurar a EXPOBRASIL 
86 e o fate de que estara companhado de grupo empresa
rial tao representative, demonstram a importancia dada 
pelo Governo brasileiro as rela<;:oes bilaterais com a Uniao 
Sovietica. 

A comitiva oficial que acompanhara o Ministro Deni Sch
wartz e composta pelo Presidente da Empresa Brasileira 
de Transportes Urbanos, Senhor Telmo Magadam, pelo 
Senhor Jose Maria Aragiio, Presidente do BN H - Banco 
Nacional de Habita<;:iio. 

primeira exposi~ao industrial 
brasileira em cabo verde 

0 Ministerio das Relat;Oes Exteriores, em cooperar;ao com 
o Ministerio dos Transportes, do Comercio e do Turismo 
de Cabo Verde, promoveu a I Exposit;;!io Industrial Brasi
leira em Sao Vicente, dando continuidade as perspectivas 
de maier cooperat;;!io entre o Brasil e Cabo Verde propor
cionadas pela recente visita do Presidente Jose Sarney 
aquele pals. 

Estiveram representadas no even to 120 empresas brasi lei
ras, englobando os seguintes setores: 

Produtos alimentlcios; 
Utilidades domesticas; 
Livros e publicat;oes; 
Papelaria; 
Mflquinas grilficas; 
Material de construt;aci; 

Equipamento de telecomunicat;ao; 
Brinquedos; 
Calt;ados; 
E letrodomesticos; 
Equipamento de escritorio; 
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Confeccoes em geral; 
Maquinaria agricola; 
Petroquimico. 

Ap6s discursos proferidos pelo Embaixador do Brasil, 
Fernando Buarque, e pelo Ministro dos Transportes, do 
Comercio e Turismo de Cabo Verde, Primeiro Comanda"· 
te Oswaldo Lopes da Silva, foi inaugurado no dia 7 de 
julho a Exposicao Brasileira, que contou, ainda, com a 
presenca da Primeira Dama do Pafs, Senhora Carlinq Pe
reira, do Ministro da Educacao, Doutor Andre CorsinoTo· 
Ientine e demais autoridades caboverdianas. 

A prop6sito da iniciativa brasileira, o Presidente Jose Sar· 
ney enderecou ao Presidente e ao povo caboverdiano a se
guinte mensagem: "Por ocasiao da I Exposicao Industrial 
Brasileira em Sao Vicente, e com grande satisfaciio que 
volta a me dirigir ao nobre e progressista povo caboverdia
no e ao seu Presidente, meu querido amigo o Doutor Aris· 
tides Maria Pereira. 

Emocionado com as recordacoes que trouxe da recente vi· 
sita a esse pafs irmao, vejo esta exposicao pioneira como 
uma oportunidade promissora de cooperacao entre nossos 
povos, atraves de urn esforco m(ituo para identificarmos 
novas alternativas de complementacao economica e tec
nica em beneffcio comum. 

Considero de extrema relevancia estimular a participacao 
do empresariado brasileiro em mostras internacionais des
sa natureza pelo potencial que acrescentam as ja promisso· 
ras relacoes de entendimento, intercambio e cooperacao 
entre o Brasil e Cabo Verde. 
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Estou certo de que o evento represents uma etapa impor· 
tante nas nossas relacoes baseadas na eqiiidade de bene
fl cios e na reciprocidade de interesses e constru fdas sabre 
a ampla identidade que nos conferem a linguae a cultura 
comuns e o exemplar dialogo polftico que associa nossos 
pafses. 

t: com esse esplrito que levo a todos os irmaos caboverdia· 
nos e em especial aos vicentinos, nesta oportunidade tao 
plena de significados para nossas relacc5es, as mais caloro· 
sas saudacoes de todo o povo brasileiro e os votos pelo 
constante aperfeicoamento da nossa fraterna amizade". 

A Exposicao Brasileira foi visitada por delegacoes espe· 
ciais de outros pafses africanos e encerrou-se no dia 13 
dejulho. 

despedida de 
embaixadores 
estrangeiros 

Embaixador das Filipinas, Sergio Parreira, em 21 de agoe
to de 1986. 

Embaixador do Canad6, Anthony Tudor Eyton,.em 22 de 
agosto de 1986. 

Embaixador da C6te d'lvore, Charles Gomis, em 3 de se
tembro de 1986. 
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a visita do presidente jose sarney a argentina 
saudar;:ao do presidente jo~ sarney ao povo argentino, transmitida pela televisiio 

a chegada do presidente jose sarney a buenos aires 
discursos dos presidentes raul alfonsrn e jo~ sarney, em buenos aires, logo ap6s o desembarque do pre
sidente brasileiro no aeroporto de ezeiza. 

sarney visita o congresso nacional argentino 
discurso do vice-presidente da republica e presidente do senado, victor martinez, e do presidente jo~ 
sarney, em buenos aires, par ocasiao da sessiio conjunta do congresso nacional argentino 

sarney a empresarios argentinas: crescer e construir juntos 
discursos dos presidentes raul alfonsin e jo~ sarney, em buenos aires, por ocasiiio de almor;:o a eles ofe
recido por empresarios brasi leiros e argentinas 

argentina, brasil e uruguai analisam processo de integra(f3o mutua 
comunicado de imprensa, divulgado em buenos aires, logo ap6s o encontro dos presidentes da argen
tina, raul alfonsin, do brasil, jo~ sarney, e do uruguai, julio maria sanguinetti 

comunicado conjunto relata os entendimentos do presidente jose sarney na 
argentina 
comunicado de imprensa conjunto, brasil-argentina, divulgado em buenos aires, ao final da visita do 
presidente jo~ sarney aquele pars 

presidente jose sarney nos estados unidos da america 
discursos dos presidentes ronald reagan e jo~ sarney, em washington, por ocasiao da chegada do presi-
dente brasileiro a casa branca 

ronald reagan homenageia o presidente jose sarney 
discurso do presidente jo~ sarney, em washington, por ocasiao de jantar que lhe foi oferecido pelo 
presidente ronald reagan na casa branca 

sarney na organiza~ao dos estados americanos: mudan~ e concilia(f3o 
discurso do presidente jo~ sarney, em washington, por ocasiiio da sessiio solene do conselho perma
nente da organizar;:iio dos estados americanos (oea) 

sarney a george shultz: "amizade entre os povos se constroi a base de respei
to mutuo" 
discurso do presidente jose sarney, em washington, por ocasiao de almoco que I he foi oferecido pelo 
secretario geral dos estados norte-americanos, george shultz 

sarney visita o "national press club" 
discurso do presidente jo~ sarney, em washington, por ocasiao de sua visita ao "national press club" 

no brasil, o presidente do uruguai, julio maria sanguinetti 
declaraciio conjunta dos presidentes jo~ sarney e julio maria Sanguinetti, assinada em brasilia 

brasil e argentina encerram negocia(f3o sobre coopera~ao e integra(f3o eco
nomica 
comunicado conjunto das chancelarias brasileira e argentina sobre as negociacoes relativas a coopera:
ciio e integracao economica entre os dais paises, divulgada em brasilia 

a visita do chanceler abreu sodre ao equador 
declaracao conjunta dos chanceleres do brasil, roberto de abreu sodn~, e do equador, edgar teran, assi
riada em quito 
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comissao juridica interamericana homenageia o professor haroldo valladio 
discurso do ministro de estado das rela~es exteriores, roberto de abreu sodr6, no rio de janeiro, por 
ocasi§o da sess§o especial da comiss§o jurfdica interamericana em homenagem ao professor haroldo 
valladtio; e pronunciamento do homenageado 

ministro dos neg6cios estrangeiros de portugal visita o brasil 
discursos do ministro de estado das rela.;:c5es exteriores, roberto de abreu sodr6, e do ministro dos 
neg6cios estrangeiros de portugal, pedro pires de miranda,' no palacio do itamaraty, em brasflia, por 
ocasiao de almo~;:o oferecido ao chanceler portugues 

brasil e eua assinam acordo para combate ao trcifico de drogas 
discurso do ministro de estado das rela~;:oes exteriores, roberto de abreu sodrl!, no palacio do itamara
ty, em brasflia, por ocasitio da assinatura do acordo brasil-eua de cooperac;;ao mutua para a redu.;:ao da 
demanda, preven.;:§o do uso indevido e combate a produc;;ao e ao trBfico iHcito de drogas 

em brasilia, o ministro da economia da suic;:a 
discurso do ministro de estado, interino, das rela.;:c5es exteriores, paulo tarso flecha de lima, no palacio 
do itamaraty, em brasilia, por ocasiao de almo.;:o oferecido ao ministro da economia da suf.;:a, kurt 
fluger 

abreu sodre participa da reuniio do gatt 
discurso do ministro de estado das rela.;:oes exteriores, roberto de abreu sodr6, em punta del este, por 
ocasiao da reuniao ministerial das partes contratantes do acordo geral de tarifas e com6rcio- gatt 

itamaraty comemora dia e ano internacionais da paz 
palavras do ministro de estado, interino, embaixador paulo tarso flecha de lima, no palacio do itamara
ty, em brasilia, por ocasiao da abertura da cerimonia comemorativa do ano internacional da paz e a 
passagem do dia internacional da paz; e a mensagem do secretario geral da organiza.;:ao das na.;:oes uni
das (onu) javier p6rez de cuellar, I ida na mesma solenidade 

chanceler brasileiro abre a Xli sessao da assembleia geral das nac;:oes unidas 
discurso do ministro de estado das rela.;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, em nova york, por oca
siao da abertura do debate geral da xn sessao da assembll!ia geral das na~;:oes unidas (onu) 

itamaraty comemora o centemirio de nascimento do ex-chanceler otavio 
mangabeira 
conferimcia do ministro das comunica.;:oes, antonio carlos magalhaes, no palacio do itamaraty, em bra
sflia, por ocasiao da cerimOnia comemorativa do centenario de nascimento do ex-chanceler otavio 
mangabeira, que contou com a presen.;:a do presidente jo$6 sarney 

reuniao ministerial do grupo dos 77, em nova york 
discurso do ministro de estado das rela~;:c5es exteriores, roberto de abreu sodr6, em nova york, por oca
siao da reuniao ministeria,l do grupo dos 77 

relac;:oes diplomaticas 

brasil cria embaixada no zimbabue 

designac;:ao de embaixadores brasileiros 

entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros 

tratados, acordos, convenios 

brasil e peru assinam acordo de radio amadorismo 

brasil e franc;:a assinam acordo sobre projeto "organizac;:iio territorial da re
giao centro-oeste 
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sarney e alfonsln assinam ata para integra~o brasileiro-argentina 

brasil e equador assinam dois ajustes complementares 

os acordos entre o brasil eo uruguai 

o,s ajustes complementares entre o brasil e a alemanha 

acordo brasil-oea relativo a nona conferencia de estatlstica 

brasil e canada desenvolvem coopera~;:ao na area de normaliza~;:ao e certifica
~o de qualidade 

acordo promulgado 

atos bilaterais do brasil com outros palses, assinados no terceiro trimestre de 
1986, e que nao se encontram em vigor 

comunicados e notas 

governo brasileiro convida o arcebispo desmond tutu a visitar o brasil 

governo brasileiro repudia ataque sul-africano contra base militar angolana 

governo brasileiro preoc.:ipado com alastramento dos atos terroristas 

itamaraty anuncia visita do presidente argentino ao brasil 

governo brasileiro condena terrorismo na fran~;:a 

mensagens 

mensagens do presidente jose sarney a raul alfonsln 

presidente brasileiro e uruguaio enviam mensagem ao presidente argentino 

mensagem do presidente jose sarney no dia da namlbia 

abreu sodre propoe inclusao do tema atlantica sui no programa da assembleia 
da onu 

noticias 

livro de monteiro Iobato e lan~;:ado no peru 

delega~;:ao chinesa examina experiencia economica brasileira 

brasil e admitido como membra da comissao para a conserva<;ao dos recursos 
vivos marinhos antarticos 

itamaraty comemora o ano internacional da paz 
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brasil participa da feira internacional de outono de budapeste 

sexta reuniao da comissao mista brasil-rda 

ministro do desenvolvimento urbana e meio ambiente inaugura a expobrasil-
86, em moscou 

primeira exposicao industrial brasileira em cabo verde 

despedida de embaixadores estrangeiros 
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